
Kreakursus
d.26.6-2.7.2022

På Børkop

Højskole

MÆRK
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 
DAGSPROGRAM: 
7.45                  
8.30                  
10.05                
10.30                
12.15                
13.30                
15.05                
15.30                
18.00                
18.30                
20.00

 
PRIS: 3975 KR.

 
VELKOMMEN FRA SØNDAG D. 26. JUNI

KL. 16.30- LØRDAG D. 2. JULI 13.30
 

PRISEN FORUDSÆTTER DELTAGELSE I HELE KURSET
MED OVERNATNING PÅ SKOLEN.

Morgenmad 
Bibeltime med temaet MÆRK 
Formiddagskaffe 
Undervisning i værksteder 
Frokost 
Undervisning i værksteder 
Eftermiddagskaffe
 Værksteder er åbne 
Aftensmad 
Stilletid 
Andagt og Aftenkaffe

Kursusleder og vært:
Lone Gottenborg Jacobsen
Krealærer på Højskolen
lone@imb.dk

Vi vil, gennem kreativt
arbejde og inspirerende
undervisere, arbejde med
at mærke Gud. I naturen, i
livet, i kunsten og i
musikken.

Bibeltimer, undervisning, kreativt
arbejde, deling, fællesskab, hygge
og god mad er ingredienserne.

VI GLÆDER OS TIL AT VÆRE
SAMMEN MED JER

Vælg et af følgende
workshops:

Tilmelding på:
www.imb.dk/korte-kurser/maerk/

Bibeltimerne har forskellige
vinkler på emnet MÆRK og
holdes af Oline Kobbersmed,
Uffe Kronborg, 
Kristoffer Simonsen og 
Lone Jacobsen.



Hop ind i den abstrakte
ekspressionismes verden med den
engelske kunstner Neil Tye.

I løbet af denne workshop vil du opleve
Neils specielle teknik, hans ekspressive
abstrakte malemetoder og -processer.
Vi vil finde inspiration til maleprocessen
gennem bøn, kreativ skrivning, små
skulpturer, og måske endda bevægelse.
Vi starter i det små, og ender med et
storstilet maleri, der vil blive udstillet i
slutningen af  kurset.
Neil Tye arbejder som abstrakt kunstner
og er kendt for sine store farverige
udtryksfulde malerier, med sine
fordybende optrædener med sine
malerier, moderne dans, pop-up
gallerier og atelierer både nationalt og
internationalt.

Undervisningen vil foregå primært på
engelsk, men Neil kan forstå dansk.

https://www.neiltyegallery.com/

Marta Jakobovits er født i
Santau I Romænien. Hun
er uddannet fra Institute of
Fine Arts in Cluj. Hun er
tildelt en doktorgrad i
Liberal Arts på University
of Budapest samt The
Hungarian Knight’s Cross
of Merit af Ungarns
præsident. Jakobovits’
keramik ses i bøger over
hele verden. 

At se os selv oversat til lerets sprog
kunne være titlen og hovedmålet for
vores workshop, at forsøge at opnå en
empatisk og meget personlig tilgang til
keramik. Vi vil fokusere på vigtigheden
af   taktile oplevelser, der fører os på en
personlig spirituel rejse.
Keramik giver os en del formgivnings-
muligheder og formgenererende
teknikker. Jeg vil gerne forklare
fordelene ved den så generøse,
ældgamle og primære teknik, som er
knibeteknikken og den ganske velkendte
pladeteknik, og opmuntrer til en følsom,
personlig tilgang til dem. Kurset har også
en terapeutisk side at meditere og
fokusere på nuet. Alt hvad vi behøver er
ler og simpelt keramisk værktøj. 
 

Workshop B

Helle brænder for, at sætte gang i
den skabende proces. Hun
inddrager forskellige fragmenter,
kombinerer dem, udfordrer
deltagernes grænser, samtidigt med
hun tager dem i hånden og giver
plads til at afprøve nye ting. Hun vil
undervise i at tage skaberglæden
alvorligt og give den et udtryk,
gennem både maleri og små
skulpturer af fundne fragmenter.
Helle har tidligere arbejdet meget
med glas og undervist gennem
mange år, i øjeblikket arbejder hun
med at finde nye udtryk. Fokus på
workshoppen vil være: MÆRK
materialet og MÆRK din
skaberglæde. Så vil vi se hvilken vej
det vil føre den enkelte. 

Workshop C
 

Helle Viftrup

Workshop A


