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Pressemeddelelse 
Favrskovs Billedskoler fejrer Billedkunstens Dag d. 15/3 2023.  

Billedkunstens Dag er en landsdækkende 

årlig begivenhed der fejres af alle 

aldersgrupper i hele Danmark. Over alt i 

landet afholdes større og mindre 

arrangementer som på vidt forskellige 

måder fejrer billedkunsten og er med til at 

synliggøre kunstens mangfoldighed. Se 

mere om dagen her: 

https://www.kbub.dk/billedkunstens-dag/  

I Favrskov Kommune inviterer billedskolerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup til 

”vikleworkshops” på Billedkunstens Dag. Målgrupperne for aktiviteterne er 

forskellige fra by til by – men indholdet på de mange workshops er det samme: 

Viklebilleder i garn inspireret af væver og tekstilkunstner Astrid Skibsted. Et 

viklebillede er en lille plade, om hvilken man, på kryds og tværs, vikler garn i forskellige 

farver og kvaliteter så fine mønstre opstår. Oprindeligt blev de brugt at væverne for 

at teste farvesammensætninger og kompositioner i tekstilerne. På de mange 

workshops får deltagere i alle aldre mulighed for at eksperimentere med farver, 

strukturer og kompositioner når de lærer at lave smukke viklebilleder med 

spændende garntyper og flotte farver.  

Ud over at involvere billedskolernes egne elever, besøger vi folkeskoleklasser og 

holder derud over workshops for både børn, unge og voksne. Nogle er åbne for alle 

og andre er for udvalgte målgrupper.   

(Fortsættes på næste side) 

https://www.kbub.dk/billedkunstens-dag/


Her en oversigt over aktiviteterne i de forskellige byer:  

Tidspunkt Hammel Hadsten Hinnerup  

Formiddag Besøg hos hele 2. 

årgang på 

Søndervangsskolen  

Aktiviteter starter 

om eftermiddagen 
Kl. 8.00-13.45: 

Besøg hos 2. og 3. 

årgang på 

Præstemarksskolen 

Eftermiddag Besøg hos SFO’en 

på 

Skovvangsskolen 

elever fra 0-3 

klasse.  

Derudover: 

Billedskolens faste 

hold + gæster ved 

Hammel 

Billedskoles 

generalforsamling 

deltager i fejringen 

af billedkunstens 

Dag.    

Kl. 14-15:   

Besøg i SFO'en på 

Østervangskolen  

Kl 15.30 – 18.00:  

Åben workshop i 

Café Snakbar. 

Ingen tilmelding – 

bare mød op. Alle 

er velkomne.  

 

 

Kl. 15.30 – 18.30: 

Åben workshop i 

Uhresalen, 

Hinnerup Bibliotek 

og Kulturhus. Ingen 

tilmelding – bare 

mød op. Alle er 

velkomne.  

Hinnerup 

Billedskoles hold 3 

deltager også her.  

 

Det er gratis at være med, men deltagerne opfordres til at medbringe garnrester! 

Workshopdeltagerne får deres små værker med hjem efter de er blevet fotograferet 

så oplevelserne fra dagen digitalt kan deles digitalt på billedskolernes Facebooksider. 

Estimeret antal deltagere i løbet af dagen samlet set: 400 børn, unge og voksne.   

Med fejringen af Billedkunstens Dag i Favrskovs Billedskoler håber vi at endnu flere 

lokale i alle aldre får øje på billedskolerne og alle vores gode tilbud.  

På glædeligt gensyn fra Favrskovs Billedskoler!  

 


