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 Metalgalleriet  

Kurser i fremstilling af små skulpturer og 

smykker i sølv og bronze. Vi bruger bl.a. vakuum-

støbning uden indløbskanaler, der giver mulighed 

for ekstremt nøjagtige støbninger med mange 

fine detaljer. 



  

Smykker og skulpturer i bronze og sølv 

Billedhuggeren Jens Galschiøt har i tilknytning til sit eget bronze/sølvstøberi, 

indrettet en professionel støberi-skole. Kurserne afholdes i undervisningslokaler i 

forbindelse med støberiet, hvor alle de nødvendige maskiner er til rådighed. 

Undervisere på kurserne er:  

Claus Jensen smykke-designer, støber og forretningsguldsmed. Tlf. 2679 8623.   

Søren Hansen, uddannet ædelmetalstøber og skulpturstøber. Tlf. 4238 2864 

 

Kursus i støbning af smykker og skulpturer  

Du gennemgår alle faserne i fremstillingsprocessen og designer unikke smykker 

og skulpturer. Kurserne er tilrettelagt uden særlige deltagerforudsætninger, men 

med mulighed for fordybelse i bearbejdningsprocessen. 

Med teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks. Opsætning til 

indgipsning - Indgipsning og evakuering. Udkogning af voks fra gipsform. 

Udbrænding af gipsform. Slyngestøbning eller vakuumstøbning. Afrensning af 

støbte emner for gips. Slibning, oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke 

eller skulptur. 

Pris kr. 1975,00 ekskl. materialer. 

 

Turbo støbekursus 3 dages kursus (øvede) 

Hurtig opsætning og støbning af skulpturer og smykker i bronze eller sølv. 

Kurset henvender sig til kursister der er fortrolige med opsætning af voks-

emner og indgipsning af samme. Det forudsætter at voksemnerne er lavet på 

forhånd og kursisten selv renoverer og færdiggør skulpturer og smykker hjemme 

på eget værksted. 

Pris kr. 1500,00 ekskl. materialer. 

 

Formkursus og turbostøb 

2 dages kursus. Afbinding og fremstilling af forme til voksproduktion af mindre 

skulpturer og smykker.  Vi laver formkursus på bestilling - så ring og meld 

dig til og når der er nok kursister der er interesserede opretter vi det. 

Pris kr. 975,00 ekskl. materialer. 

 
Tilmelding: Odense Aftenskole tlf. 2083 9674 

Eller online tilmelding på: www.odenseaftenskole.dk 

 

Kursus afholdes på: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N 

Info: www.aidoh.dk,  mail: aidoh@aidoh.dk, tlf. 6618 4058 

Kurser 2013 Tidspunkt Underviser 

25/2-1/3 Uge 9- 2013.  Smykke- og 

skulptur-fremstilling.  Man-fre. 
9-15.30 Claus Jensen 

15/4-19/4 Uge 16-2013. Smykke- og 

skulptur-fremstilling.  Man-fre. 
9-15.30 Claus Jensen 

1/7 -5/7 Uge 27-2013. Smykke- og 

skulptur-fremstilling.  Man-fre. 
9-15.30 Claus Jensen 

5/3-7/3 Uge 10-2013. Turbo 

støbekursus. 
9-15.30 Claus Jensen 

23/9-27/9 Uge 39-2013. Smykke- og 

skulptur-fremstilling. Man-fre.  
9-15.30 Claus Jensen 

4/11-8/11 Uge 45-2013. Smykke- og 

skulptur-fremstilling. Man-fre. 
9-15.30 Claus Jensen 

Formkursus, oprettes når der er nok 

elever tilmeldt.  

Gå ind på www.odenseaftenskole.dk 

 Søren Lilliendal 


