
Kunst uden penge
Hent bøger PDF

Britta Johanson

Kunst uden penge Britta Johanson Hent PDF Forlaget skriver: Billedkunst på lavbudget? Kan man det? Ifølge
billedkunstner Britta Johanson er svaret et  rungende JA!

Det kræver kreativitet og nytænkning, men det kan sagtens lade sig gøre. Og det er en nødvendighed i disse
sparetider, hvor et område som billedkunst sjældent prioriteres højt i institutionernes budgetter.

Begynd med at gennemgå depotet - hvad har I allerede? Lav en ønskeliste til forældre - bed f.eks. om
skotøjsæsker, knapper, gamle foto- og kunstbøger, gavebånd og muslingeskaller. Og så er det bare i gang med

at lave kunst uden penge.

I bogen giver Britta Johanson et væld af eksempler på, hvordan man på et lille budget kan lave flotte
billedkunstprojekter med børn. Hun gennemgår emner som foto, collage, billeder, julegaveværksted,

materialer, metoder med mere.

Britta Johanson er billedkunstner, uddannet på Skolen for Brugskunst og har gennemført hundredvis af
billedkunstprojekter med børn og voksne. Britta har skrevet en lang række bøger om billedkunst med børn,

hun maler selv og har bl.a. udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling.
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