
  Tegn og mail med konservatoren  

   Fredag d. 27 – Søndag d. 29 september 2019 

   Kursus nr. 6701   (voksen-begynder) 

 

Uanset hvilket materiale du interesserer dig for inden for kunst (keramik, foto, 

skulptur, maleri, tegning eller arkitektur) er disse kurser for dig. Medbring 

engagement, seriøsitet, nysgerrighed og intet andet, da det materiale, du skal 

anvende vil blive udleveret på kurset og er inkluderet i kursusprisen.  

 

Hos AggerholmArt vil være tale om maksimalt 6 deltager på hvert kursus, hvor der tages udgangspunkt i 

netop dit niveau og dine individuelle ønsker, da jeg mener omhyggelighed og nærvær fodrer bedre processer 

for at udføre kunst. 

 

 Vi vil sammen over weekenden blive mere fortrolig med materialer og 

maleprocesser og jeg vil bidrage med håndværksmæssig forståelse og dele min 

indsigt gennem bidrag fra mit relativt lange museale konservatorliv. 

Slutproduktet vil du få med hjem. 

 

Nedenfor er yderligere kursusinformation og på hjemmesiden www AggerholmArt.dk kan du læse mere om 

mig, mit liv som konservator og min glæde ved at dele erfaring og viden om kunst og konservering. 

 

Jeg glæder mig meget til at møde dig! 

________________________________________________________________________________________ 

 

Underviser: Art Conservator Dorthe Aggerholm  

 

Hvad skal du kunne forinden?: Intet! Det kræver ikke forudgående kendskab til kunst, materialer eller 

teknikker for at deltage på dette kursus. 

Hvad indebærer kurset?:  På dette kursus bliver der rig mulighed for prøve forskellige materialer på eget 

niveau.  

Der er undervejs flere fælles øvelser, der gør os alle mere fortrolig med medie og materiale. En 

gennemgående opgave (øvelse 2) i kurset vil være, at hver deltager udfærdiger et gengivelse af et udsnit af 

kunstværk. Gennem dette vil vi sammen få mere indblik i kunstnerens tanker og fremstillingsprocesser.  

http://aggerholmart.dk/


 

AggerholmArt v/Dorthe Aggerholm. Stormgade 14 E, st .th. 1470 Kbh. K. mail@aggerholmart.dk. +45 51 30 88 42 

20. august 2019 

Kursusfaciliteter: Kurset bliver afviklet i AggerholmArts faciliteter, Stormgade 14 E, 

st.t th, 1470 Kbh K. i de meget smukke lokaler i hjertet af København. Vi befinder os 

midt i Kulturkvarteret, med Nationalmuseet, Thorvaldsens Museum, Christiansborg 

og Københavns Rådhus som naboer. 

 

Kursusmaterialer: Det materiale du skal anvende vil blive udleveret på kurset og er 

inkluderet i kursusprisen. Det vil være muligt at handle med 10 % rabat hos Stelling i 

forbindelse med kurset. 

 

Forplejning: Der er i kursusprisen inkluderet de opnoterede måltider under forplejning 

 

Status: Tilmelding foregår senest 14 dage før kursus start pr. mail@aggerholmart.dk 

Tilmeldingen er først endelig ved modtagelse mobilepay 51 30 88 42 eller konto 2316-6263465758.  

Der tages forbehold for aflysning ved for få tilmeldte. 

Kursus nr. 6701: Fredag d. 27 – Søndag d. 29 september 2019 

Pris:   DKK 1.830,00 dkr 
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Program (foreløbigt. Der tages forbehold for ændringer)  

 

Dag Emne Prøveopgaver Forplejning (inkl. i kursuspris) 

27. september 2019, fredag 

16:00 Velkomst og introduktion   Bobler 

16:30 ”Lige på”  Valg af værk til udsnit  

16:30-17:30 Foredrag / introduktion   

17:30-19:00 Øvelse 1 Opstrøg akvarel/akryl/olie Kaffe/The 

19:00-19:30 Pause  Sandwich 1m/øl og vand 

19:30-20:30 Øvelse 2 Værk opstart  

 

Dag Emne Prøveopgaver Forplejning (inkl. i kursuspris) 

28.  september 2019, lørdag 

  9:00-10:30 Øvelse 2 Værk viderebearbejdning Kaffe/The  

10:30-11:00 Foredrag v/Aggerholm  Snack/Frugt  

11:00-12:00 Øvelse 2 Værk viderebearbejdning Kaffe/The 

12:00-12:30 Pause - Frokost  Sandwich m/øl og vand 

13:00-14:00 Øvelse 3 Materialeøvelser Kaffe/The 

14:00-17:30 Øvelse 2 Værk viderebearbejdning Snack/Frugt 

18:00 Afslutning   

 

Dag Emne Prøveopgaver Forplejning (inkl. i kursuspris) 

29.september 2019, søndag 

  9:00-10:30 Øvelse 2 Værk viderebearbejdning Kaffe/The 

10:30-11:00 Foredrag v/Aggerholm  Snack/Frugt  

11:00-12:00 Øvelse 2 og 3  Værk afslutning Kaffe/The 

12:00 Afrunding af opgaver   

12:00-12:30 Afslutning  Sandwich m/øl og vand 
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