Dagkurser i 2010
Indretning I
Hold nr. 2010-11 Mandage fra 25. januar til 3. maj (ferie uge 7, 11, 13 &14)
Hold nr. 2010-12 Tirsdage fra 25. maj til 24. august (ferie i juli)
Hold nr. 2010-13 Mandage fra 6. september til 6. december (ferie uge 39 & 42)
Mødetid alle dage: 10 – 13
Antal deltagere: 4 – 8
Pris kr. 3600,Kurset henvender sig til begyndere og øvede. Teoriundervisningen foregår fælles, mens
vejledningen er individuel og tilpasset dig og dit projekt.
Når depositum er modtaget, bekræftes din plads på holdet og vi taler sammen per telefon om den
opgave du ønsker at løse.
Til kurset er der lidt hjemmearbejde i form af opmåling og overvejelser om dit hjem. Du får
udførlig vejledning i hvordan dette udføres. Yderligere hjemmearbejde er ikke obligatorisk, men
selvfølgelig godt.
Ved tilmelding betales depositum 1200,Senest tre uger før første kursusdag indbetales 2400,-

Indretning II
Oprettes ved 4 (højst 8) tilmeldinger og efter aftale.
4 timer per gang, 12 mødedage.
Kurset er for øvede og består af personlig vejledning til stillede opgaver.
Pris kr. 4800,Depositum kr. 1600,- ved tilmelding
Senest tre uger før første kursusdag indbetales 3200,-
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Rejsekurser i 2010
Kunstrejse
Rejse til Firenze i samarbejde med billedkunstner og Cand. Phil in Art Helle Christiansen.
Dato: 13. – 20. marts (uge 11) eller 25. september til 2. oktober (uge 39).
Pris kr. 10 700,Yderligere oplysninger om rejsen på www.kunstrejse.dk
Obs. Praktiske oplysninger sidst i denne liste, gælder ikke for rejsekurser.

Weekendkurser i 2010
Indretning I
Hold nr. 2010-1W1 Dato: 23. – 24. januar og 26. - 7. marts
Hold nr. 2010-1W2 Dato: 29. – 30. maj og 12. – 13. juni
Hold nr. 2010-1W3 Dato: 6. – 7. og 20. – 21. november
Mødetid alle dage: 10 – 17:30
Antal deltagere: 4 – 8
Pris kr. 3600,Kurset henvender sig til begyndere og øvede. Teoriundervisningen foregår fælles, mens
vejledningen er individuel og tilpasset dig og dit projekt.
Når depositum er modtaget, bekræftes din plads på holdet og vi taler sammen per telefon om den
opgave du ønsker at løse.
Til kurset er der lidt hjemmearbejde i form af opmåling og overvejelser om dit hjem. Du får
udførlig vejledning i hvordan dette udføres. Yderligere hjemmearbejde er ikke obligatorisk, men
selvfølgelig godt.
Ved tilmelding betales depositum 1200,Senest tre uger før første kursusdag indbetales 2400,-
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Vådrumsworkshop
Køkken, bad og bryggersindretning
Hold nr. 2010-WV1 Dato: 7. – 9. maj
Mødetid: fredag 18 - 21, lørdag og søndag 10 – 17:30
Antal deltagere: 4 – 8
Pris kr. 1900,Kurset henvender sig til begyndere og øvede.
På workshoppen får du hjælp til at indrette dit rum, så det tager højde for rummets dimensioner og
dine ønsker. Resultatet bliver tegninger der viser placering af elementer, samt bevidsthed om
hvilket udtryk rummet skal have.
Undervisningsformen er primært personlig vejledning, der planlægges efter dine evner og det rum
du arbejder med.
Til kurset er der lidt hjemmearbejde i form af opmåling og overvejelser om dit hjem. Du får
udførlig vejledning i hvordan dette udføres.
Depositum kr. 700,- betales ved tilmelding.
Senest tre uger før første kursusdag indbetales kr.1200,-

Praktiske oplysninger
•

•
•
•
•
•
•

For alle kurser gælder, at der er materialeudgift til blyanter, papir og linealer. Det er muligt
at medbringe egne materialer, eller låne (i begrænset omfang). Køb ikke materialer, før vi
har talt om hvad der egner sig til formålet.
Ved aflysning pga. undervisers sygdom eller andet, forlænges kurset.
Hvis du er forhindret pga. sygdom eller andet, tilbydes plads på et tilsvarende kursus, i det
omfang der er plads og er muligt, indenfor overskuelig tid.
Der udleveres noter og skriftlig vejledning til hver kursusdag, tilpasset dagens undervisning.
Al undervisning foregår som udgangspunkt på Gentoftegade 56 4tv. 2820 Gentofte
Alle priser inkluderer moms.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Ring 30 20 20 73 eller e-mail ane@aneboa.dk ved alle spørgsmål, ønske om andre
mødedatoer, eller temakurser målrettet institution/virksomhed.
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