
Bildskolan

www.mullsjofolkhogskola.nu

KONST & 
formlinjen



Allmän linje 

•  Baskurs med hantverk
•  IT/Webb-kurs med   
 digitalt foto
•  Personlig assistent-kurs 
 med teckenspråk
• Internationell kurs med 
 studieresor

Konst & formlinje

•  Konst & formåret
•  Bildskolan
•  Fotoskolan
•  Keramikskolan
•  Textilskolan

Ung Tro-utbildningen

•  Vidare
•  Djupare

Volontärlinjen Global
med två olika  
inriktningar

Information om behörighet,  
ansökan, studieresor med mera 
hittar du på vår hemsida

www.mullsjofolkhogskola.nu

Sök före 5 maj!

BESÖKSADRESS Björksätersvägen 4, 565 32 Mullsjö

POSTADRESS Box 3, 565 21 Mullsjö

TELEFON 0392-374 00 fax 0392-374 04

E-POST info.mullsjo@folkbildning.net

HEMSIDA www.mullsjofolkhogskola.nu

Människan har alltid varit kreativ. 
Är du nyfiken på vad du kan åstad-
komma med din tanke, din fantasi 
och dina händer om du verkligen 
tar dig tid? På Bildskolan får du 
både tid och träning. 

I våra ateljéer arbetar du med färg, 
form och komposition och du lär 
dig iaktta detaljer omkring dig. 
När du ser världen på ett fritt och 
oreserverat sätt hittar du ditt eget 
bildspråk.

Att hitta sitt bildspråk är att 
hitta sig själv! 

Men det ställer krav på självständigt 
tänkande och mod att våga ifråga-
sätta. Målet är att du lär dig iaktta, 
analysera och formulera.

Ditt eget uttryckssätt

På Bildskolan får du hjälp att hitta 
ditt eget uttryckssätt. Kursen ger 
en fördjupning i måleri. Under 
året arbetar du med flera tekniker, 
modellstudier varvas med gemen-
samma och fria studier. Genom 
individuella samtal utvecklas ett 

självständigt tänkande och en för-
måga att analysera bilder. Det ger 
övning i att formulera sig kring sin 
konst och sitt uttryckssätt. För att 
hämta inspiration och följa den 
konstnärliga utvecklingen besöker 
vi kontinuerligt muséer och gallerier. 

Vi går igenom hela processen från 
tanke till utställning. Du kommer 
även att få ställa ut i flera olika sam-
manhang. Du träffar olika konst-
närer under utbildningen och får 
inblick i deras vardag.
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