Liljeholmen Folkhögskola

Konst & designskolan

Studera ett till två år på konst & designskolan. Detta är utbildningen
för dig som vill bli konstnär, designer, illustratör, bildlärare, arkitekt
eller keramisk formgivare.

Kursstart
30 augusti 2021

Ansökan
15 maj

Kursföreståndare
Maja Almqvist

Kontakt
maja.almqvist@liljeholmen.nu
0494–797 00

Följ oss på Instagram
@liljeholmenkonstochdesig

Ansök och mer information
www.liljeholmen.nu

Konst & designskolan

Lokalerna

Under första året på konstskolan får du en rad
baskurser i måleri, bland annat i akryl, akvarell och
olja. Du lär dig bildkomposition, grafik, färglära,
teckning, keramisk formgivning, animation och
utställningsteknik.

När du går på konstskolan så har du tillgång till lokaler
och material dygnet runt, även helger. Här finns
ateljeer för måleri, sal för design,en välutrustad
keramiksal, en grafikverkstad med flera pressar,
animationsrum, ett välfyllt materialrum & ett snickeri.

Konstskolan I handlar om att bli tekniskt skickligare,
men också att du ska börja hitta ditt eget konstnärliga
uttryck och material. Det är ganska högt tempo under
det första året då vi vill att du ska få en ordentlig
grund i alla ämnen.

Under året kommer du få ställa ut din konst på ett
antal större utställningar. Vi åker på studiebesök till
gallerier och träffar konstnärer i deras ateljeer.

Utbildningen leder fram till en bred kompetens som
gör det möjligt för dig att söka till högre konstnärlig
utbildning. Du kan också använda dig av dina
kunskaper för att jobba vidare som konstnär på egen
hand.

Lärarna
Lärarna på konstskolan är yrkesverksamma konstnärer med lång erfarenhet av undervisning och har
högskoleutbildning inom konst. Under året tar vi
ibland också in gästlärare som undervisar i andra
tekniker än vad vi fasta lärare jobbar med.

Deltagare berättar
Konst & Designskolan är bra för att vi har
de lärare vi har, med tanke på att alla är
etablerade konstnärer och verkligen kan sin
grej. Så det känns som man kan få lite mer inblick hur
konstlivet är för en konstnär när man har fyra stycken
som man kan gå och prata med.

“Jag skulle säga att jag har utvecklats i allt,
både personligt och inom konsten som
konstnär. Jag har ju fått alla grunder i
keramik, grafik, målning och olika tekniker i måleri.
Lärarna är inte bara lärare utan de är även mentorer
och yrkesverksamma i det området.”

Oliver Svensson, Konst & Designskolan I & II

Frida Nilsson, Konst & Designskolan I & II

Studiekostnader

Studiestöd

Undervisningen vid folkhögskola är kostnadsfri. Däremot
betalar du för undervisningsmaterial, kost, resor och allmän
service. Om du inte bor på skolan så betalar du en avgift på
363 kr/vecka. Då ingår mat, visst skolmaterial och kopiering
samt olycksfallsförsäkring med mera. Om du bor på skolan
betalar du en månadskostnad (för både mat & boende)
mellan 4610–5880 kr beroende på rumstyp.

Den som studerar på folkhögskola kan söka stöd för studier
och boende. Hur mycket man kan få beror bland annat på
ålder. Studierna är CSN-berättigade.
Mail info@liljeholmen.nu
Instagram @liljeholmenfolkhogskola
www.liljeholmen.nu
Mer
information www.liljeholmen.nu

