
 

 

 

 

 

 

 

SOMMER BILLED SKOLEN 

Fakta-box:  

Arrangør: Udstillingsforeningen Galler Raschs - i 

samarbejde med Bornholms Kulturskole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du mellem 8 og 16 år….så se her! 
her! 

Lidt mere om Sommer-billed-skolen 
Galleri Raschs og Sommer-Billed-Skolens undervisere ønsker at tilbyde 

øens børn og unge en kreativ oplevelse, hvor de hver for sig - og i et 

fællesskab - udfordres til at slå sig løs i en skabende proces – og opdage 

deres talent og glæden ved at fortælle deres historie i former og farver. 
 

Praktiske oplysninger: 

 

Tilmelding: Gå på www.raschs.dk * klik på ”Sommer Billed Skole” * udfyld skema * 

vælg betaling med MobilPay eller Bankoverførsel. Tryk ”Send” når du har du 

gennemført betaling. Du modtager en kvittering for tilmeldingen på din mailadresse.  

OBS! Tilmelding og betaling skal være os i hænde senest onsdag d. 23 juni. Kurset 

gennemføres ved minimum 12 deltagere – under det, eller pga. corona-forbud, 

kontaktes I og pengene returneres!      

 

Kursuspris: Pr. deltager: (900, kr. – tilskud fa BRK/Kunst- og kulturrådet) = 550 kr. 

Aldersgruppe:  Fra 8 – 16 år  

 

Kursusforløb: 
Kursus-sted: Galleri Raschs, Nørregade 19, 3700 Rønne  

Datoer: fra mandag d. 28. juni – til fredag d. 2. juli – alle dage kl. 09:00 - 14:00. 

Udstilling: I Galleri Rasch d. 3. og 4. juli - fra 12:00 – 16:00  

 

Hvis du har spørgsmål - til kurset eller de praktiske ting? 

Ring/Mail: Per Jensen –   20 41 64 04 - pj@per-jensen.dk 

eller:          Erik Schuldt – 23 29 00 06 – es@avico.dk    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Start din sommerferie med at udfordre 

dine kreative talenter i en uge * Sammen 

med erfarne Billedkunstlærere får du 

lejlighed til at afprøve alle mulige tekniker 

til at fortælle en historie * Det store galleri 

er omdannet til værksteder hvor du kan 

skifte mellem tegning, maleri, bygning 

af 3-dimentionelle figurer og forskellige 

trykprocesser * eller en blanding af 

teknikerne * På en ekskursion - ud i den 

bornholmske natur – kan du fange 

motiverne til dine kunstværker.  

Du er med i et spændende fællesskab i 5 

dage – fra 9:00 til 14:00 

Vi slutter ugen med en festlig og farverig 

weekendudstilling i Galleri Raschs – hvor 

din familie og venner garanteret bliver 

overrasket over dine mange talenter. 

http://www.raschs.dk/
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