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Semesterplan våren 2018 for Visuell kunst elever
Line Adele Doksrud mob. 95855393
Gruppe 2
uke 5.

E post: post@lineadele.com

onsdager 16.00 - 17.30

Farger , form , skygge. Fargelære teori og praksis

Elevene arbeider med en fargeperformance ( forestilling / film) , med hovedtema F
A R G E R . elevene er levende skulpturer med ulike fargede kroppssmykker som
fotodokumenteres og filmes.
uke 6.

FARGER--------------------------------------------------------------------

uke 7.

FARGER, filmen klippes ferdig , musikk legges til og vi fotograferer

alle elevene ikledd sine kroppssmykker

uke 8. V i n t e r f e r i e 19- 23 februar
uke 9.

Vi avslutter tema farger og ser filmen sammen , vi monterer

fotoutstilling , hvor ? Evaluering av prosjektet i gruppen der alle får mulighet til å
fortelle om eget arbeid og samarbeidet i gruppen
uke 10.

TEGNING , fra blyant til levende streker. tegneøvelser , teori

uke 11.

Tegning , portrett , blyant

uke 12.

Tegning , portrett , farger

uke 13. P å s k e f e r i e 26 mars- 02. april
uke 14.

ferdigstilling av elevarbeider og fri oppgave i tegning

uke 15.

tema ARKITEKTUR , tredimensjonale rom hvor vi bygger i papp og

papir. elevene bygger husmodell over temaet MITT DRØMMEHUS
uke 16.

Mitt drømmehus

uke 17.

Mitt drømmehus

uke 18.

Mitt drømmehus ferdigstilles og fotodokumenteres , montering og

utstilling av prossess og ferdige arbeider i kulturskolens lokaler
uke 19.

Skulptur . elevene arbeider i grupper og samarbeider om å lage

skulpturer som skal henge i taket . vi tester ut ulike materialer og sanser
opplevelsen med å jobbe i stort format.
uke 20.

Skulptur---------------------------------------------------------------------

uke 21.

Skulptur---------------------------------------------------------------------

uke 22.

fellesøvelser jubileum der alle elever og lærere i kulturskolen

deltar – vanlige tider utgår.
uke 23.

ferdigstilling av takskulpturer og montering utendørs , vi blir enige

om hvor underveis i prossessen
uke 24.

siste undervisningsdag før sommerferien , elevene tar med alle

arbeidene sine hjem og vi har en felles happening , overraskelse

NB! Forestillinger Jubileum HØST 2018 22 og 23. september på Festningen
Fellesprøver: lørdag 15. september
Lyd/lys/kostyme Onsdag 19. september
Øve dagtid med generalprøve kveld fredag 21. September

Dette er planen for vårsemesteret, med forbehold om endringer om det skulle vise seg å bli
nødvendig!

