Fordypningsprogram for elever på visuell kunst
Nytt skoleåret 2018/2019!
For elever fra 11 år og oppover.
Drammen kulturskole setter i gang et prøveprosjekt med fordypningsprogram i visuell kunst
skoleåret 2018/2019.
Dette er et tilbud til deg med talent, motivasjon og arbeidsvilje, som ønsker å fordype deg i
faget utover det ordinære tilbudet du går på i Kulturskolen. Du har kanskje lyst til mer
fordypning enn det du får i det ordinære ukentlig tilbudet? Alle innenfor riktig alder kan
melde seg på. Det er begrenset kapasitet på fordypningsprogrammet og eventuell utvelgelse
av deltakere til fordypningsprogrammet vil bli vurdert når vi ser antall påmeldte. Er du
usikkert på om dette er noe for deg, så snakk gjerne med din kulturskolelærer om det.
Fordypningsprogrammet på visuell kunst er aktuelt for deg uansett om du ønsker å utvikle deg
i faget for å ha størst mulig glede av dette videre i livet, eller om du vil være best mulig
forberedt til videre skolegang.
Fordypningsprogrammet i visuell kunst gjennomføres over fire helger i løpet av skoleåret,
hvor hver helg omhandler ett spesifikt emne innenfor faget.
Følgende helger er satt opp:





22. og 23. september: Grafikk
24. og 25. november: Tegning
16. og 17. februar: Maling
6. og 7. april: Figurforming

Lørdager og søndager kl. 9-16, Drammen kulturskole, kunstverkstedet i 2. etg. Det er
Kulturskolens dyktige lærere i visuell kunst som underviser.
Opptakskriterier/forventninger:





Alder fra 11 år og oppover (må ha fylt 11 år i 2018)
Har lyst til videre fordypning innenfor faget visuell kunst
Må gå på ordinært tilbud i visuell kunst i tillegg til fordypningsprogrammet
Bindende påmelding for et år

Pris/skolepenger: kr. 1307,- + materialpenger pr. semester (i tillegg til vanlige skolepenger for
det ordinære ukentlige tilbudet). Bindende påmelding for et helt skoleår.

For spørsmål: Kulturskolelærer Eva Solheim eva.solheim@drmk.no / 952 57340
kulturskolelærer Marianne Rudi Næss marianne.rudi.naess@drmk.no / 997 17232
Påmelding til fordypningsprogrammet registreres via vanlig påmeldingsskjema på
Kulturskolens nettside. Påmelding, snarest.
-----Her kan du lese mer om de forskjellige emnene i fordypningsprogrammet for visuell kunst:
Grafikk
 Gi en helhetlig innføring i - og forståelse av - grafiske teknikker.
 Gi en innføring i grafikk som kunstform
 Arbeide med de ulike teknikkene i egne trykk
Tegning
 Elevene vil få fordype seg i teknikkene blyant, kull og kritt
 Elevene vil få god tid til å studere form og lære seg «å se»
 Det skal jobbes både i stort og lite format etter to-dimensjonalt bilde og etter tredimensjonal modell.
Maling
 Elevene vil få fordype seg i figurativ malerkunst. Inspirasjonen henter vi fra
kunsthistoriens mange klassiske verk og fra eget motiv.
 Elevene får god tid til å jobbe godt med lys og skyggeproblematikken
Figurforming
 Gi en økt forståelse og innsikt i skulpturbygging
 Jobbe med hvilke muligheter og begrensinger har de ulike materialene
 Vi tar utgangspunkt i et bestemt objekt, og alle lager sin versjon av denne.

Drammen kulturskole, 01.06.18.
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