ER DU SERIØST INTERESSERET
I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER?
Er du mellem 15 og 25 år, og tænker
du på at søge en videregående
uddannelse indenfor billedkunst eller
andre relaterede kunstarter som
arkitektur, design, foto, animation
m.v. på f.eks. kunstakademiet,
designskolen, arkitektskolen o.a.?
Så har du mulighed for at udvikle
dit kunstneriske talent på
Billedkunstnerisk GrundKursus –
BGK Holbæk.
BGK Holbæk har lokaler på
Kunsthøjskolen i Holbæk i et af
landets fremmeste kunstfaglige
miljøer.
På BGK Holbæk varetages

undervisningen af højt uddannede
professionelle kunstnere og
formidlere, og du får en fantastisk
mulighed for at beskæftige dig med
samtidskunst på et højt niveau
sammen med andre unge med
samme interesse.
Du kommer i et tæt og inspirerende
undervisningsforløb med workshops,
kunstlejre, studieture i ind- og udland,
forskellige gruppe- og fællesprojekter
og fordybende individuelt arbejde.
Du kan følge undervisningen side
løbende med, at du f.eks. passer din
sædvanlige gymnasiehverdag, anden
ungdomsuddannelse eller et arbejde,
da undervisningen i afdelingerne
foregår sen eftermiddag og/eller
aften.

Alle fotos i folderen er elevarbejder eller fra undervisningen på BGK.

STRUKTUR
BGK Holbæk er et 3-årigt kursusforløb inddelt i 6. semestre.
Skoleåret er på 36 uger med start i
september og afslutning ultimo maj.
Der undervises i alt 360 lektioner på et
skoleår, og lektionerne skemalægges
som 2 dage á 3 lektioner ugentligt.
De resterende lektioner tilrettelægges
som weekendcamps og studieture i
ind - og udland.
De 3 år er tilrettelagt som et 2-årigt
grundforløb og en 1-årig afsluttende
overbygning, hvor du får mulighed for
at specialisere dig og arbejde med et
selvvalgt afgangsprojekt.
Kurset er dog tilrettelagt så eleven kan
få udbytte af blot ét afsluttet år. Det er
muligt at få orlov efter endt første år.
Der er mødepligt på BGK.
Du har mulighed for at få tilrettelagt et
uddannelsesforløb, der svarer til
Team Danmark-ordningen.

INDHOLD
På BGK kommer du til at arbejde
eksperimenterende med kreative processer
og idéudvikling sideløbende med, at du får
individuel vejledning.
I relation til en bred orientering om
samtidskunstens praktikker som tegning,
maleri, skulptur, installation, digitalt/analog
foto, video/film, grafik, lyd, performance
mm., får du en teoretisk viden og
håndværksmæssige færdigheder og
teknikker, med henblik på at udvikle dit
personlige kunstneriske udtryk.
Vi tager udgangspunkt i debatoplæg,
foredrag, værkgennemgange, projekter og
opgaveformulering.
De mange gæstelærere, som alle er
udøvende kunstnere eller kunstteoretikere,

vil bidrage til undervisningens diversitet, og
sammen vil vi gå på opdagelse i fusionen
mellem de forskellige kunstarter og i tidens
kunstneriske strømninger.
På tilbagevendende kunstture skal vi
besøge både nationale og internationale
udstillinger.
Holbæk er en talentkommune, hvor der et
stærkt samarbejder mellem talentmiljøerne.
Derfor kommer du som BGK-elev
lejlighedsvis i samarbejde med musik-,
scenekunst- og forfatter-GK’erne om
fællesworkshops og events.
HJEMMESIDE
yderligere oplysninger kan ses på
bgk.holbaek.dk

ØKONOMI
Det koster 7.500 kr. pr. person pr. skoleår at deltage i BGK
Holbæk.
Til gengæld skal du ikke betale for materialer, entréer i
forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier, forplejning
ved internater og camps.
Den årlige studierejse er også inkluderet.
Beløbet opkræves i 4 rater i løbet af et skoleår:
1875 kr. pr. 1. oktober 2022,
1875 kr. pr. 1. december 2022,
1875 kr. pr. 1. februar 2023
og 1875 kr. pr. 1. april 2023.

OPTAGELSE OG AFSLUTNING
Elever, som allerede er optaget, kan fortsætte på BGK. Der optages hvert år nye elever,
og det maksimale antal elever er mellem 10 og 13
elever.
Optagelsen er ikke afhængig af bestemte kvalifikationer,
men bygger på en samlet vurdering af den enkeltes indsendte
værker, baggrund, motivation, interesser samt evne til at arbejde
selvstændigt.
Endelig optagelse sker på baggrund af en samtale.
Optagelsesudvalget består af afdelingsleder og én ekstern censor.
Kurset afsluttes med fremlæggelse af dit selvvalgte
afgangsprojekt og en afgangsudstilling.

HVORDAN SØGER JEG
OM OPTAGELSE?
Hvis du er interesseret i BGK og er
mellem 15 og 25 år skal du tilmelde
dig online senest 1. april 2022.
Du finder link til tilmeldingsskema på
bgk.holbaek.dk
Derudover skal du indsende foto
dokumentation af 6 til 10 værker,
som kan være tegning, maleri, objekt,
skulptur, foto, video, lyd eller andet
på mail til hem@holb.dk senest
1. april 2022.

Du må gerne sende flere fotos (og
andre filer) af hvert værk, men prøv at
begrænse den samlede mail til maks.
10 MB. Skriv også dit fulde navn i
mailen.
Bemærk:
Al indlevering af værker sker nu
digitalt på mail til: hem@holb.dk
Har du særlige værker der er
vanskelige at sende på mail, har
du mulighed for at supplere ved at
tage lidt flere værker med til den
efterfølgende samtale.

Tilmeldingen er bindende med
mindre du senest den 15. oktober
2022 skriftligt har meddelt kontoret
på Holbæk Kulturskole, at du ønsker
at stoppe, så ophører betaling og
undervisning 1. november 2022.
HVORDAN FÅR JEG BESKED?
Du får skriftlig besked via mail
umiddelbart efter endt ansøgningsfrist - om du skal komme til en
samtale.
Samtalerne forventes at foregå
umiddelbart efter ansøgningsfristen.

KONTAKT
Har du spørgsmål af praktisk eller billedkunstnerisk faglig karakter er du meget
velkommen til at rette henvendelse til den kunstfaglige afdelingsleder eller
administrationen:
BGK HOLBÆK
Henrik Miklos Andersen,
kunstfaglig afdelingsleder
Kunsthøjskolen
Ladegårdsalléen 5, 4300 Holbæk
Telefon: 20 15 86 32
hem@holb.dk

ADMINISTRATION
Holbæk Kulturskole
Gl. Ringstedvej 32E
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 72 70
kulturskolen@holb.dk

