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Keramik, grafik, guld og glaspustning 2.8 - 15.8.2020 med underviserne: 

Simon Lund Koefoed (SLK), Lene Degett (LD), Rikke Lehrskov Andersen (RLA) og Jacob Lungholt (JL) 

Udtryk dig i ler, glas, metal og sværte på Bornholms højskoles værksteder. Du vælger på forhånd, hvilket 

værksted du vil være på i hele perioden. Du kommer i dybden med materialer og teknikker i unikke rammer 

med professionelle undervisere. Du får fordybelsen i det enkelte værksted og er del af et tværfagligt 

fællesskab. Hver dag er der fælles oplæg om ideudvikling, materialekendskab, form og design. Der er 

daglige debatter om det, vi skaber. Værkstederne er åbne døgnet rundt. Selvom du har valgt et enkelt fag, får 

du mulighed for at snuse til de andre fag.  Kurset er for alle, der har lyst til at udtrykke sig i et nyt materiale i 

12 skønne dage. Der må påregnes en materialeudgift på minimum 200-500 kr.  

OBS! Der er kun ca. 15 pladser på hvert værksted. 

Vælger du Keramik, bliver du undervist af Simon Koefoed, uddannet lærer i 2000 og keramisk formgiver 

fra Glas- & Keramikskolen i 2006. Han er udøvende kunsthåndværker med eget værksted og butik på 

Bornholm. Simon udstiller og er tilknyttet gallerier både lokalt, nationalt og internationalt f.eks Sverige og 

England. Han har siden 2006 været lærer på Bornholms Højskole i vinterhalvåret og primært undervist i 

musik og keramik. www.simonkeramik.dk 

På kurset bliver du introduceret til de grundlæggende teknikker: Modellering, pladeteknik og drejning. Der 

er fokus på brugsting, form og funktionalitet, men har du lyst til det mere skulpturelle er det bestemt også en 

mulighed. Vi brænder både i elektrisk ovn, og du bliver også introduceret til raku brænding.  

 

 

Vælger du Grafik, bliver du undervist af Lene Degett. Lene arbejder i en vekselvirkning mellem eget 

kunstnerisk virke med maleri, grafik, installation og Land Art og undervisning i billedkunst i diverse medier 

både praktisk og teoretisk. Lene er læreruddannet, Pd. i billedkunst, kunstuddannet på div. kunstskoler, 

Glyptotekets Tegneskole og opfølgende kurser i maleri og grafik. Udstiller i ind- og udland. Medlem af 

Danske Grafikere www.degett.dk. Lene har siden 2006 været fast lærer på Højskolen. 

Grafik – er en bearbejdet plade, sværtet ind og trykt på papir. På kurset grafik koncentrerer vi os om 

collografi, koldnål og monotypi. Du kommer til at udforske motiver, eksperimentere med farver og 

trykpapir. Du kan udfordre dig selv og de forskellige plader med diverse grafiske instrumenter. Vi ridser, 

skærer, tegner og skriver i plast- og papplader, trykker eksperimentelt og serielt. 
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Vælger du Glaspustning, bliver du undervist af Jacob Lungholt. Jacob har arbejdet i glas siden 1995 og er 

uddannet glaspuster og formgiver på bl.a. Glas- og Keramikskolen på Bornholm, Riksglasskolan i Kosta, 

Sverige og Pilchuck Glass School, USA. Jacob har undervist i glas på bl.a. flere højskoler og Glas- og 

Keramikskolen. Jacob er udøvende kunstner og har udstillet i ind- og udland. 

Du får et unikt indblik i det gamle håndværk – og lærer selv at blæse og at forme glas. På højskolens 

glasværksted kommer du til at arbejde med varmt og koldt glas, farver, dekorationsteknikker, du lærer 

glasslibning mm. Lær selv at lave glaskunst – og find dit personlige udtryk. Også for nybegyndere. 

 

    

Vælger du Guld/Smykkedesign, bliver du undervist af Rikke Lehrskov Andersen. Rikke er uddannet 

Guldsmed i 2011, videreuddannet sig som smykkeformgiver, fra Institut for Ædelmetal på Københavns 

erhvervsakademi, færdiguddannet i 2016, herefter ansat som smykkelærer på Bornholms højskoles lange 

kurser. Hun har en passion for arbejdet med smykker, det tekniske og undersøgelse af hvad smykker kan. 

På kurset i smykkedesign vil vi sammen udforske begrebet smykker, accessories og wearables – små 

objekter som kan rumme store fortællinger, alvor, humor og ren æstetik. Smykkekurset byder på stillede 

opgaver som udgangspunkt til at finde jeres personligt udtryk. Samtidig vil der være introduktion til 

guldsmedeteknikker og mulighed for at arbejde i såvel lille som stor skala, i ædle og uædle materialer. Du er 

også meget velkommen til at medbringe eget metal, materiale, egne sager og dingenoter. Kurset kræver 

ingen særlige forudsætninger, men nysgerrighed og en smule tålmodighed. Lav selv smykker – og lad dig 

inspirere af Bornholms særlige omgivelser og de andre kunsthåndværk på kurset og på klippeøen! 

 

   

 

 

Hvert værksted detailplanlægger det enkelte kursus, som præsenteres for kursisterne ved kursusstart. Kurset  

er sideløbende med et kursus i Outdoor med Anders Pedersen(AP). Så der vil være andre engagerede folk i 

huset. At være på højskole er også at mødes til morgensamling, samvær og samtale og få fælles inspiration i 

mødet med andre. Sang, foredrag små oplæg om helt andre emner fx til morgensamling hører med. God mad 

og udflugter på øen lige så. Vi spiser økologisk, sundt og meget grønt. 
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Dagsprogram med ret til ændringer forbeholdes. Restriktioner vedr. corona opdateres løbende. 

Søndag 2.8 

Kl. 17.00 Mulighed for ankomst og indkvartering 

Kl. 20.30 Velkomst af kursusleder Lene Degett. Kaffe/te og en bolle.  

 

Mandag 3.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling ved kursusleder Lene Degett(LD)/rundvisning på Højskolen ved lærerne 

Kl. 10:00 Introduktion til kursusforløb og fag på de enkelte værksteder 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00 Værksted 

Kl. 18.00 Aftensmad (SLK) 

Kl. 19.00 Gåtur i Ekkodalen, Simon Lund Koefoed(SLK) 

 

Tirsdag 4.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling, Rikke Lehrskov Andersen(RLK) (Tilmeld. til Christiansø/Gudhjem) 

Kl. 10.00 Værksted / Inspirationstur (Grafik og smykker) 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00 Oplæg/teori/værksted 

Kl. 18.00 Aftensmad LD 

Kl. 19.30 Bornholm som keramik-ø Foredrag med Anne Mette Hjorthshøj 

 

Onsdag 5.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling SLK 

Kl. 10.00  Oplæg/teori/værksted 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00 Værksted 

Kl. 18.00 Aftensmad (AP) 

Kl. 19.30 Udeaktivitet med Anders Pedersen (AP) 

 

Torsdag 6.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling ved Jacob Lungholt (JL) 

Kl. 10.00 Oplæg/teori/værksted 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00  Værksted 

Kl. 18.00 Aftensmad (LD) 

Kl. 19.30 Åbent Værksted i guld og grafik v. RLA og LD 

 

Fredag 7.8 

Kl. 08.00  Morgensamling LD 

Kl. 08.45  Morgensamling ved  

Kl. 10.00 Oplæg/teori/værksted 

Kl. 12.00  Middagsmad 

Kl. 13.00  Værksted 

Kl. 18.00  Aftensmad (JL) 

Kl. 19.30  Glas-demo og rødvin med JL 

 

Lørdag 8.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

 Kl. 08.45  Morgensamling ved AP 

Kl. 10.00  Oplæg/teori/værksted 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00 Værksted 

Kl. 17-18          Fem-møde og ølsmagning ved brygmester Jan Paul/Svaneke Bryghus (SLK) 
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Kl. 18.00 Aftensmad og efterfølgende hyggeaften (SLK)   

 

Søndag 9.8 

Kl. 08.00 Morgenmad - alle smører madpakker til en tur i det blå/grønne! 

Kl. 10.00  Fridag med mulighed for at tage til Gudhjem/Christiansø på egen hånd 

Kl. 18.00 Aftensmad (Niels Glahn) 

Kl. 19.30 Åbne værksteder/friaften  

 

Mandag 10.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling ved SLK 

Kl. 10.00  Oplæg/teori/værksted 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00  Værksted 

Kl. 18.00  Aftensmad (SLK) 

Kl. 19.30  Sangaften fra Højskolesangbogen v. Niels Glahn og Simon Lund Koefoed 

 

Tirsdag 11.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling ved RLA 

Kl. 10.00  Oplæg/teori/værksted 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00  Værksted 

Kl. 18.00  Aftensmad (JL) 

Kl. 19.30  Åbent værksted i glas og keramik JL og SLK 

 

Onsdag 12.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling ved JL 

Kl. 09.30  Keramik/Glas på tur ud på øen  

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl  13.00 Værksted 

Kl. 18.00  Aftensmad (RLA) 

Kl. 19.30  Solnedgangstur til klippekyst ved LD og RLA 

 

Torsdag 13.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45  Morgensamling, LD 

Kl. 10.00 Oplæg/teori/værksted 

Kl. 12.00 Middagsmad 

Kl. 13.00  Værksted 

Kl. 18.00 Aftensmad (AP) 

Kl. 19.30 Åbent værksted/friaften AP 

 

Fredag 14.8 

Kl. 08.00 Morgenmad  

Kl. 08.45    Morgensamling, Niels Glahn 

Kl. 10.00  Værkgennemgang/evaluering 

Kl. 12.00  Middagsmad 

Kl. 13.00  Opstilling til udstilling 

Kl. 17.00  Fernisering / performance / drinks 

Kl. 18.30  Festaften for alle 
 

Lørdag 15.8 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 08.45 God rejse hjem! 
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