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ArtAcademy.dk er din kunstskole på
nettet, men det er også din kunstskole i
Vestjylland. Her hedder stedet
Kunstskolen Sønderbygaard og har til
huse på en stor smuk gård ved
Holstebro.
Som kunstner er man alene med sit maleri. Man
sidder måske i mange timer fordybet bag
lærredet, mens man jonglerer med farver,
penselstrøg og motiv.

På onlinekunstskolen ArtAcademy.dk underviser jeg
på nettet. Fra hjemmesiden sælges fagbøger,
undervisningsforløb og vi har en klub for
medlemmer kaldet GULD
På Onlinekunstskolen laver jeg intensive temakurser
med liveindslag og direkte sparring.

Men at uddanne sig som kunstner, kræver
sparring, viden, kunnen og fordybelse, og her kan
vi bruge hinanden. Det handler om at holde
sammen, at være sammen og at lære af
hinanden, sådan har kunst udviklet sig helt siden
renæssancen.

På den fysiske kunstskole Kunstskolen
Sønderbygaard underviser jeg i tegning og maleri på
dag, aften og weekend kurser.

Der er brug for en mentor at sparre med, en
lærer, som kan undervise og inspirere og en
række kolleger, som taler samme kunstneriske
sprog. Mennesker man kan tale med, dele med
og spørge til råds.

Læs mere om ArtAcademy.dk på de næste sider.

Alt det har vi samlet i ArtAcademy.dk under
ledelse af kunstner Christina Kjelsmark og et
team.

Vi mødes med dig, lige der, hvor du har tid og lyst
online eller fysisk .

Efteråret starter I august med åbent hus på
Kunstskolen ved Vinderup. Den 27-28
august slår vi dørene op for dig, som har
lyst at se os arbejde, møde kursister og
underivsere på skolen.

På ArtAcademy.dk er et
kursus en helhedsoplevelse.
Smukke lokaler, dedikeret
undervisning, materialer og
mad. Vi nyder at dele vores
passion med dig.

Allerede ugen efter starter de fysiske
malehold på Kunstskolen. Der er dejlige
hold bade formiddag og aften med
undervisning og hygge.
Onlinekurset I landskabsmaleri skydes
igang mens sommeren stadig er varm. 8
uger med fokus på teknikker og motive. Vi
skal male med pensel, spartel og andre
materialer. Vi gennemgår maleteknikker,
kunsthistorie, teori og masse af trin for trin
opgaver.
I oktober er det tid til weekendkurser
Temaerne er landskab og blomstermaleri og
du kan deltage enten en dag eller en
weekend

Hele efteråret kan medlemmer af
ArtAcademy Standard og GULD nyde nye
månedsopgaver inspireret af Skagen,
Færøerne og Læsø. GLæd jer.
I December holder vi som altid
liveadventskalener. Det er gratis!

Start januar skal nye malere igang online.
Drømmer du om at lære at male, så brug 8
uger på et onlinekursus, og du kommer godt
fra start.
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Open art

Vi åbner dørene op for gæster og kursister i denne weekend.
Vi har i år inviteret en række lokale kunstnere og
kunsthåndværkere til at samles om en spændende udstilling
på Kunstskolen.
Det er et udvalg af skolens egne kurister som udstiller. Vi
kalder dem TIrsdagshajerne.
Hajerne har malet sammen i over 10 år. Hver tirsdag mødes
de og deler inspiration, viden og kreative ideer. Alle hajer er
selv udøvende kunstnere. De arbejder bl.a som undervisere i
området, som etablerede kunstnere og som
kunsthåndværkere. Her mødes de sammen til nogle festlige
dage på kunstskolen.
VI taler navne som billedkunstner og keramiker Bente
Stæhr, Billedkunstner René BItsch, Tekstil håndværker Lise
Sørensen, billedkunstner Maren Grønkjær, og Jette Hvid,
Designer Tove Petersen og billedkunstner Christina
Kjelsmark.
Kig forbi nyd kunsten og mød underviserne på Kunstskolen
Sønderbygaard, hvor efterårs kurserne starter op ugen efter
Open Art.
Læs meget mere om Open Art kunstnerne på Kunstskolen
Sønderbygaard på www.ArtAcademy.dk

Åben hus hos kunstnere og
kunsthåndværkere i Lemvig, Struer og
Holstebro
I denne weekend inviteres alle
interesserede indenfor i lokale
kunstneres kreative værksteder,
atelierer, gallerier, lader og hvor, der
ellers udformes kunst.
Se alle kunstnerne og
kunsthåndværkerne der er med til Åbne
Døre 2022 herunder, eller download
Åbne Døre 2022 folderen her.

KUNSTNER OG KUNSTHISTORIKER

Christina Kjelsmark
Lektor i billedkunst og selvstændig professionel
kunstner med et langt CV.
Foredragsholder, underviser og forfatter til en
række fagbøger og romaner.
Underviser på kurserne, stemmen bag og hånden
som maler på alle filmene fra ArtAcademy.dk

Bente Stæhr
Billedkunstner
og keramiker

Catharina Kjelsmark
Bachelor i kommunikation og digitale medier på
Ålborg Universitet.
Selvstændig med eget firma i foto- og
webdesign.
Chef for ArtAcademy.dks digitale platform, IT
nørd og fotograf.

SMUK, UNG OG TEMMELIG SKRAP
TIL IT

KUNSTNER OG KUNSTHISTORIKER

Christina Kjelsmark

Jeg startede onlineskolen ArtAcademy.dk op, da nogle
af mine weekendkursister, som boede langt væk, var
kede af ikke at kunne følge den daglige undervisning
på kunstskolen. Lidt kækt sagde jeg, at jeg da bare
kunne filme undervisningen, og sådan startede
ArtAcademy.dk. Siden har vi finpudset konceptet lidt,
men det er stadig undervisning, formidling og det
faglige håndværk, som kendetegner skolen.

Jeg er uddannet både kunsthistoriker,
billedkunstunderviser på gymnasialt niveau og er
samtidig selv aktiv kunstner medmange års erfaring.
Dvs. jeg kender kunsten både som udøvende kunstner
og som beskuer og analytiker.
For mig kræver god kunst, at man først og fremmest
har styr på sit håndværk, at man kan håndtere
teknikkerne som er nødvendige for at udtrykke de
tanker og ideer, man ønsker. Håndværket kommer
ikke af sig selv. Det er altså ikke nok bare at klatte
farve på lærred, man må vide en hel del om
teknikkerne, teorien og historien bag.
Jeg kan formidle fagligt viden, teknikker og har stor
erfaring i at udvikle og uddanne. Fra mit liv som
udøvende kunstner kan jeg selv svinge penslen og
forklare how to do. Det til sammen giver en unik
uddannelsesmulighed for kursister og kunstnere.

ArtAcademy.dk er en uddannelses platform, og samtidig
et hyggeligt fagligt fællesskab. Her kan man udvikle sin
hobby, få ideer og inspiration til sit maleri og samtidig
dele sine resultater med andre ligesindede. Det er som at
gå i skole eller på uddannelse, bare online.
På Art Academy.dk bliver man faktisk en habil kunstner.
Både på de fysiske kurset og på Onlinekurserne, - eller
som mange kursister vælger, ved at deltage begge
steder.
på ArtAcademy.dk uddannes man langsomt til et højt
niveau. Der er mulighed for personlig sparring både
fysisk og over nettet, man har altid sin mentor i
baghånden, og man kan få en kommentar, få konkrete
råd eller vejledning med på vejen. Mange medlemmer
starter med at male som en hobby, men udvikler med
tiden en levevej. På ArtAcademy.dk har vi uddannet en
række nye undervisere, professionelle kunstnere og
gallerister, og det er vi faktisk ret stolte af.

ArtBoost
Vi holder dig I ilden. Meld dit til et gratis ArtBoost
og få hver søndag en mail, med en lille opgave, en
talk, lidt vejledning eller måske en oplevelse. Det
er helt gratis.
Tilmeld dig her.

Mød os på

YouTube, Insta og Pinterest

På vores Youtube kanal Art Academy lægges ofte
film, trin for trin og nye ideer op. Du kan følge
med I serien
- Kom godt igang, hvor jeg fortæller om
materialer, grundteknikker mv.
- Lær at male er serien med små ideer til
tegning, akvarel og akryl.
- Inspiration fra Art Academy er film og
lektioner anvendt på nettet.
- Webinar er film fra alle de gratisk
onlinewebinar vi har afholdt.
- Oploads er alt andet vi oploader på nettet.

På Pinterest kan du finde filmklip og billeder på
siden ArtAcademy Online artschool
På insta finder du os på ArtAcademydk

ArtAcademy er din onlinekunstskole på nettet. Dvs. vi underviser dig, og du udvikler dig til at
blive en ret dygtig maler
- det lover vi!
Hver måned udkommer et nyt tegne- og male
tema til dig. Film, trin for trin opgaver og en lille
E-bog til print. Lær at male træer, huse, blomster,
kvinder, abstrakt, byer, biler osv.

Via en lukket Facebook gruppe, via Email og
personlig kontakt, får du sparring på dine
opgaver og svar på dine spørgsmål.
Vores kursister er superaktive på Facebook og
hjælper hinanden. Vi byder fra ArtAcademy.dk
ind med råd og vejledning

- Ny viden, nye opgaver, hver måned
- Et fællesskab online og fysisk
- Mulighed for sparring
- Netværk og vidensdeling
- Rabatordninger på materiale indkøb
- Rabat på online temakurser
- Medlemstræf hvert år
- Adgang til alle E-bøger og
månedsopgaver, interviews,
undervisningsmaterialer og film
- Du kan deltage både som GULD- og
som Standard medlem.

Rabatordninger får du også på køb af materialer i
udvalgte onlinebutikker.
Kæmpe rabat på intensive online temakurser.
Flere gange om året udbydes online temakurser
på ArtAcademy.dk. Temaer kan være Ansigtet,
Mal levende blomster, Landskabsmaleri,
Abstraktioner osv. Medlemmer får 75% rabat på
online kurserne.
Medlemmer har mulighed for at deltage på
medlemstræf et sted i landet, hvert år til en
fordelagtig pris.
Hvert år mødes medlemmer på et træf i Jylland,
på Fyn eller Sjælland, her deler vi viden og ser på
årets værker
Adgang til alle E- bøger og månedsopgaver fra
de sidste 7 år. Adgang til Interviews og
undervisningsfilm. Her snakker vi et væld af
undervisningsopgaver og mange mange timers
undervisningsfilm.

Tjek os ud som Standard medlem
og se lidt af skolens aktiviteter
PRIS PR MÅNED

GULD PRIS PR ÅR.

169,-

1995,-

Efterårets malekurser
Der udbydes en række kurser dette efterår. Ikke så
mange som tidligere, for corona satte en brat stopper for
de store fælles malekurser. Tilgengæld lærte vi at tænde
for skærmen og følge med på nettet. Onlinekurserne har
giver os mange udenlandske kursister, og faktisk et
ovveraskende godt fællesskab.

Alligevel er det rart, stadig at mødes fysisk, og
Kunstskolen er et suverænt smukt og inspirerende sted.
Der udbydes enkelte eksklusiv kurser med få deltagere
på holdene. Kurserne er intensive og intense.
Kurserne giver dig mulighed for fordybelse. Vi sørger for
bade mad og materialer I kursusprisen, og du kan vælge
at overnatte på B&B I nærheden.
På onlinekurserne sidder du hjemme på dit eget
værksted og underivses over nettet, eller via live
sessions. Det fungerer godt for mange, og du kan
arbejde I dit eget tempo, med sparring og måske også et
lille spark.
Der er kurser for malere på alle niveauer – også for dig,
som ikke helt er startet op endnu.
Læs mere om kurserne på de næste sider og tilmeld dig
på nettet.

Efterårets
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8 intensive uger med start torsdag
d. 12 januar
40 lektioner

Online kursus i akrylmaleri for begyndere
Har du drømt om det, truet med at gå i gang, nølet fordi du
var lidt nervøs… Så er det nu, lige nu vi sammen fatter
penslen og sætter den til lærredet for første gang.
Dette malekursus er helt specielt tilrettelagt til dig, som
aldrig har malet før. Til dig som drømmer om at fordybe sig
i farver, flader, i motiver og materialer, men bare ikke aner
hvordan du skal gribe det an.
Måske har du kigget i mine mange bøger om akrylmaleri
og drømt lidt, måske har du allerede købt materialerne,
eller måske er du lige nu klar til en udfordring, som vil følge
dig resten af dit liv.
Vi må i gang ! du skal lære at male og jeg guider dig hele
vejen, nu skal du høre.

2200 – kr.
12. januar
Live undervisning Hver torsdag
aften kl 19. – men du kan følge
kurset præcis når det passer
dig.

-

-

-

895 – kr.
GULD medlemmer får 75% rabat på dette
og alle de andre onlinekurser. Tjek din
lukkede medlemsside for tilbuddet til dig.

-

-

o n l i n e

Du får kendskab til brug af forskellige
materialer til akrylmaleri
Du får mulighed for at male med
pensel, rulle og spartel.
Lette trin for trin anvisninger, som
starter dine første akrylmalerier
Masse er information i form af film og
E-bøger. Herunder E-bogen Magisk
maleri og Akrylmaleri fra Ide til udtryk,
samt uddrag fra div. Andre akrylbøger
udgivet af Christina Kjelsmark på
forlaget Cikuna
Adgang til alle film i serien Akryl
Startup, som ellers kun er tilgængelig i
shoppen som tutorials.
Du lærer at observere og tegne små
skitser.
Du får grundlæggende viden om
farvelære, læren om lys og skygge
Du lærer at skabe rum og dybde i dit
maleri, male forgrund, mellemgrund
og baggrund.
Du lærer at male og tegne elementer
som græs, marker, træer, himmel, hav
og fjord samt mange andre motiver.
Og du lærer at afkode et motiv og gøre
det brugbart til maleri.
Du bliver undervist over nettet.
En gang om ugen ”mødes ” vi til en direkte
session, som sendes online over Facebook
live. Her vil jeg undervise dig, rette dine
øvelser fra sidste uge og give dig nye
udfordringer og opgaver til ugen efter.
I løbet af ugen kan du aflevere dine arbejder
til mig over nettet, via FB via mail eller via et
direkte forum på nettet.
Kurset afsluttes med en onlinekunstudstilling
og et kursusbevis

MAL
LANDSKABET
ONLINE

FRA 25. AUGUST
8 UGERS INTENSIVT KURSUS

M A L

L A N D S K A B E T

8 intensive uger med start torsdag
d. 25. august – 13. oktober
40 lektioner

Online kursus i landskabsmaleri
Det handler om at sanse og opleve, at
tegne, registrere og male. Denne gang er
temaet Landskabsmaleriet. Det bliver som
at dykke ned mellem kornaks og valmuer,
som at blive en lille bitte bi, som kigger ud
på det enorme landskab med det ene
formål, at erobre det! At lære at male
landskab er en genre, en proces som aldrig
stopper, når den først sættes i gang.
Forvent at du bliver opslugt af træer, skyer,
grene, marker og skov, af farver, linjer,
flader og detaljer.

25. august og 8 uger frem til 13
oktober

2200 – kr.

Live undervisning Hver torsdag
aften kl 19. – men du kan følge
kurset præcis når det passer
dig.

ONLINEKURSET
DIN KUNST I FOKUS +
ET ÅRS MEDLEMSSKAB
AF ARTACADEMY
GULD

2200 – kr.
GULD medlemmer får 75% rabat på dette
og alle de andre onlinekurser. Tjek din
lukkede medlemsside for tilbuddet til dig.

-

O N L I N E
Du får kendskab til forskellige genrer inden
for landskabsmaleriet, fra det figurative
maleri mod de abstrakte tolkninger.
Du får kendskab til hovedpunkter i
kunsthistorien, landskabsmaleriet udvikling
gennem 200 år. Vi går tæt på guldalderen, om
impressionismen, ekspressionisme og de helt
moderne perioder i landskabsmaleriet.
Du lærer at observere og tegne
landskabsskitser
Du lærer at male og tegne landskabets
elementer som græs, marker, træer, himmel,
hav og fjord.
Du lærer at male et landskab i akvarel
Du lærer at male forskellige landskabstyper i
akryl
Du kommer tæt på, langt fra og maler
landskabet i forskellige perspektiver.
Du får kendskab til teoretiske holdepunkter
som komposition og det gyldne snit
Farvelæren og den bevidste brug af farver i
landskabet
Du lærer at skabe rum og dybde i dine
malerier
Og du lærer at afkode et landskab, udvælge
de vigtigste punkter og gengive dem.

Du bliver undervist over nettet.
En gang om ugen ”mødes ” vi til en direkte
session, som sendes online over Facebook
live. Her vil jeg undervise dig, rette dine
øvelser fra sidste uge og give dig nye
udfordringer og opgaver til ugen efter.
I løbet af ugen kan du aflevere dine arbejder
til mig over nettet, via FB via mail eller via et
direkte forum på nettet.
Kurset afsluttes med en onlinekunstudstilling
og et kursusbevis

Jul med
ArtAcademy
Til dig som følger os trofast.
Kurset er gratis.
Tilmeld dig på ArtAcademy
Jul på Art Academy er et gratis onlinemalekursus til dig, som
elsker at følge os på nettet. Fire torsdage i december kl. 19 er vi
online med hygge, vinteropgaver, trin for trin og julefilm.
Vi sender Torsdag d. 1., 8., 15. og 22 december.
Jeg underviser live foran skærmen og du maler hjemme.
Resultaterne ligges op på Facebookgruppen En kreativ vinter.
Glæd dig til en skøn julegave fra ArtAcademy.

Kunstskolen Sønderbygaard
Østergårdvej 7
7830 Vinderup
info@artacademy.dk
www.ArtAcademy.dk
FB ArtAcademy - din kunstskole
51213215

