
 Tegnelørdage i Vejle. Skal du med?  

   

 
Begynder tegneteknik. Tegne workshop for dig der har lyst til at lære at tegne det du ser. I løbet af 

denne workshop vil vi afprøve forskellige begynder tegneteknikker:  blindtegning, kontur- genstandstegning, 

eksperimenterende tegneøvelser (med blæk). At kunne beherske at tegne det du ser, er noget alle kan lære og vil 

berige dig på mange planer f.eks. når du rejser. En tegneblok og blyant har man altid plads til i tasken. Med de 

øvelser du får introduceret på workshoppen kan du gennem praktisering af dem, træne din evne til at tegne det du 

ser og ikke det som du tror du ser. Alle kan deltage og kurset kræver ingen forudsætninger.                                

Lørdag d.13. januar. 2018. Kl. 10-14 

Præcision og måleteknik. På denne tegne workshop arbejder vi videre med øvelserne fra modul I og 

lægger flere øvelser på : Iagtagelses tegning, øvelser i at tegne flader, måleteknik og proportioner.                     

Lørdag d.20. januar. 2018. Kl. 10-14 

Lys og skygge. Tegneworkshop for dig der gerne vil undersøge lys og skygge. Modul II koncentrerer sig om 

formen og ”farven”. Vi undersøger et objekt med lys og skygge. Du introduceres til kul, skyggelægning, 

skraveringsteknik, draperi m.m. Kurset er for let øvede.                                                                                                   

Lørdag d. 27. januar. 2018. Kl.10-14 

Rum og perspektiv. På dette modul flytter vi blikket til rummet og de store linjer der definerer perspektivet. 

Hvis vejret tillader der vil noget af kurset fore gå udenfor. Eller vi tegner rum indenfor. Deltagelse på dette modul 

kræver at du har deltaget på modul I & II eller lign.                                                                                                                

Lørdag d. 3.februar. 2018. Kl. 10-14 

 

Pris: 600,- kr. per lørdag. Ønsker du at deltage i alle 4 moduler koster det kun 2000,-kr. 

Sted: Alle 3 kurser afholdes Sukkertoppen 4, 7100 Vejle  

Underviser Pia Brix-Thomsen. www.pia-brix.dk. Tilmelding til: piabrixart@gmail.com  

Materialer medbringes selv. Tegneblok, blyant, tusch m.m. Jeg giver Kaffe og the. Madpakke medbringes selv ☺ 

http://www.pia-brix.dk/


 

 

 

 

 


