
Ved Lisbeth Krag
Østre Havnevej 14

5400 Bogense
Tlf. 4033 5948

Mail: lisbethkrag@gmail.com
www.lisbetkrag.dk

Kurserne foregår i mit hjem i Bogense. Dette giver mig 
mulighed for at gøre stemningen varmere og mere personlig.
Jeg lægger vægt på, at skabelsesprocessen får de bedste 
betingelser.
Vi arbejder i lyse lokaler med udsigt til havnen og havet.
Stedet er en del af det spændende miljø på havnefronten.
Lokalerne danner fine rammer for små hold med max. 11 elever.
Ps!.
Jeg har en meget dejlig golden retrivere hund ”Lucca” den er 
tit med i undervisningen og skaber meget ro og glæde -
den er meget glad for klap og kæl. 

NORDFYNS
billedskole

for børn
- Forår 2020 -



 

Det vil skolen
Billedskolen henvender sig til alle børn fra 1. til 10. kl.
Give rum for skabende billedarbejde
Respektere børnenes verden, deres fantasi, tanker og følelser.
Give tid til fordybelse og mulighed for at udvikle deres personlige udtryksform
Lære børnene om de materialer, teknikker og redskaber der anvendes i billedkunst.
Give indsigt i kunst og kulturliv.

Det koster det
Pris pr. semester kr. 500,-  (13. undervisningsgange af 2 timers varighed)
Prisen dækker også materialer.
Billedskolen følger folkeskolens ferier og fridage.

Tilmelding
Kan ske via Billedskolens hjemmeside: www.lisbetkrag.dk under ‘kontakt’
Eller via tlf 4033 5948, -eller mail: lisbethkrag@gmail.com
Ved tilmelding skal der oplyses barnets fulde navn, postadresse, 
samt en forældres e-mail og tlf.nr.

Tilmeldingsfrist
Senest d. 10. januar 2020. Undervisningen starter i januar og slutter i april.
Undervisningen foregår mandage og onsdage fra kl. 1600 til 1800

Alle modtager en e-mail om optagelse på holdet.

Udstillinger
Billederne skal ses. Det er vigtigt at børnenes arbejder udstilles, derfor 
afsluttes hvert semester med en udstilling på Østre Havnevej 14, Bogense.

 

Underviseren
Jeg hedder Lisbeth Krag Olsen, jeg er uddannet billedhugger fra det Fynske 
Kunstakademi, hjemhørende på Brandts klædefabrik i Odense. I 8 år underviste 
jeg på Kofoed skole i København i faget maleri.
Og har dernæst haft min egen malerskole for voksne siden 2005.
Samt undervist børn siden 2014.

 


