
KOM TIL BILLEDKUNSTTALENTTRÆF 
I AARHUS!
Den 8.-10. april 2016 er der talenttræf for billedkunstelever og –undervisere på Gods-
banen i Aarhus C. Temaet er TEGNING og weekenden vil bl.a. byde på en masterclass 
med en hemmelig gæst, et tegnemaraton, workshops, udstilling og fernisering. 

Træffet vil give både elever og undervisere mulighed for at lade sig inspirere af 
hinanden og udveksle erfaringer. Ligesom billedkunsttalenter fra hele landet får 
mulighed for at mødes og have en lærerig og sjov weekend med hinanden, og det 
de brænder for. 

Så spids din bedste blyant og kom og tegn med os! 

Medbring to værker
For at gøre talenttræffet synligt for alle skyder vi weekenden i gang med 
ophængning af værker i byrummet fredag aften. Vi vil derfor bede jer 
medbringe eller fremsende to Street Art egnede værker pr. talentlinje. Hvis 
I fremsender værkerne som en PDF-fil, printer vi dem for jer i det rette 
format, så de er klar til ophængning. Hvis I vælger at lave street-art 
på stedet, skal I være opmærksomme på, at der kun bliver en time til 
opsætning.  

Vis hvad I kan!
Talentmiljøet i Danmark er fyldt med dygtige undervisere, der ofte 
selv er udøvende kunstnere. Derfor skal hver talentskole bidrage 
med en workshop og workshopholder til træffet. Alle workshops 
bliver afholdt lørdag d. 9. april 2016. 

Workshopemner indenfor tegning kunne være: Croquis, illustra-
tion, bogstaver, arkitekturtegning, tegneserie, street art, 
grafik, design eller portræt.

Workshopemne og workshopholder oplyses ved tilmelding. 

Målgruppe
Elever og undervisere fra BGK, visuelle gymnasier, Visuel 
HF og andre talentlinjer.  

Deltagerbetaling 
160 kr. pr. person

Antal deltagere
Der er plads til max. 120 deltagere til talenttræffet. 
Vi fordeler pladserne, når vi har modtaget tilmeldingerne. 

Praktisk information 
Vi foreslår, at man indlogerer sig på Aarhus Vandrehjem i Risskov. Hvis et stort 
antal deltagere samles der, stiller vi en bus til rådighed, der kan fragte jer til og 
fra Godsbanen på bestemte tidspunkter. 

Der vil være et mindre antal gratis sovepladser på Brobjergskolen i Aarhus C. 
Disse fordeles ud fra først-til-mølle-princippet. 

Tilmelding
Tilmelding foregår til 
mette@aarhusbilledogmedieskole.dk 
senest d. 12. januar 2016.

Oplys 
- Antal elever
- Workshopemne
- Navn på workshopholder
- Om I ønsker sovepladser på Brobjergskolen

Arrangører
Aarhus Billed- og Medieskole, Børnekulturhuset i Aarhus, Visuel 
HF & Tegnefestival i Horsens i samarbejde med Kompeten-
cecenter for Børn, Unge og Billedkunst.

Programmet for talenttræffet, 
samt antal pladser pr. skole, 
sendes ud sidst i januar, når 
alle tilmeldinger er  modtaget. 


