Hvad er
Københavns
Malerlaug?
Et laug er en sammenslutning af
håndværksmestre – en forening af folk, der
alle har fået samme uddannelse, og som har
samme interesse i deres fag.
Københavns Malerlaug blev
stiftet helt tilbage i 1622, og vi er
ﬂere end 400 malermestre.
I lauget hjælper vi hinanden
med at blive dygtigere og bedre til at være
malermestre.
Vi håber på at få dig til at interessere dig
for at blive maler. For vi har brug
for dygtige unge, der har lyst til at være
fremtidens malermestre.
Vi synes, det er sjovt at bruge farver, og vil
gerne fortælle andre om vores viden om,
hvordan man maler bygninger, får farverne til
at passe sammen og holde længst muligt.
Noget af vores viden om farver
har vi sat sammen til en mappe og
et projekt, vi kalder for “Farvernes ABC”.
Vi håber, du har lyst til at lege med.

Københavns Malerlaug
Amaliegade 31
1256 København K
Tel 3315 5505
Fax 3315 5648
farvernesABC@kbh.malerlaug.dk
www.kbh.malerlaug.dk
www.farvernes-ABC.dk

Vær med i Københavns
Malerlaugs konkurrence
om den fedeste
farvesætning af et
klasselokale og
få besøg af den kendte
TV-mand Erik Peitersen
Det kan I vinde!

Ved at deltage i konkurrencen kan I vinde en
total makeover af jeres klasselokale – inkl. eventuel udskiftning af eksempelvis gamle reoler,
tavle og gardiner.
2.- og 3.-præmien er næsten ligeså ﬂot:
Vi kommer ud og maler efter jeres farveforslag.
4.-10.-præmien er den ﬂoe farvemappe
“Farvernes ABC”, som I kan læse mere om på
hjemmesiden.

Sådan gør I

1. Tilmeld jeres klasse på
www.farvernes-ABC.dk
2. Lav en eller ﬂere ﬂoe tegninger
med farveforslag.
3. Lav en kort beskrivelse af, hvorfor
netop jeres klasse skal vinde.
4. Tag et par fotos af jeres
klasselokale og jeres tegninger.
5. Send det hele via hjemmesiden til
os inden 29. april.
Vinderne får direkte besked samt bringes
på hjemmesiden. Vi kommer med Erik Peitersen
i uge 20 eller 21 og laver jeres makeover.

se mere på www.farvernes-abc.dk

er det rene skod !
Vær med i Københavns
Malerlaugs store
konkurrence, hvor
vinderklassen får
shinet klasselokalet
op af den kendte
TV-mand Erik Peitersen
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Så deltager din klasse
i konkurrencen om at
få shinet klasselokalet
op af multikunstneren
Erik Peitersen, der er
kendt fra TVs Room
Service.

Vidste d
u?

– At BLÅ
sandhed står for
og fromh
ed

– At vores øjne kan
ver!
skelne 10 MILLIONER far

Vind en total makeover
af dit klasselokale!
Tag fotos af dit klasselokale og tegn og mal sammen med klassen din drøm af et klasselokale:
Rene, klare farver eller forsigtige pasteller; få
kulører eller mange. Med giraﬀer eller piratskibe
... der er masser af muligheder!

se mere på www.farvernes-abc.dk

Tag derfor et foto af dit
slimede klasselokale
og send det til os sammen med din klasses
forslag til, hvilke farver
der skal på væggene.

Vidste du?

Kedelige farver, revner i væggene og skidt og
møg virker totalt depri og inspirerer absolut ikke
til at blive klogere. Og det er jo ligesom meningen med at gå i skole.
Smukke, sjove, skrigende, douchede, hysteriske,
lækre, provokerende farver gør det derimod lidt
mere interessant at være i skole.
Få din lærer med på idéen og læs meget mere
om farver og deres betydning på hjemmesiden
www.farvernes-ABC.dk. Find her, hvad I skal
bruge af inspiration og værktøjer til at lave
jeres helt eget forslag til, hvilke farver der skal
anvendes.

– Jeg kommer og
hjælper jer med at
lave jeres drømmeklasseværelse!

Men hvordan er det lige
med farver? Kan man
sådan bare sæe dem
sammen?
Det kan man da godt, men det er ikke sikkert, det altid bliver lige pænt. Det ved du nok
allerede, for vi har alle en form for farvesans.
Besøg www.farvernes-ABC.dk og få sat ord på
din viden. Læs om farveharmoni og kulørintensitet, om komplimentærfarver og farvernes
psykologiske betydning. I kan også downloade
nogle skabeloner over et klasselokale, så I har
noget at arbejde med.

Vidste d
u?

– At GRØ
N er
ungdommhåbets og
ens farve

Lav nogle farveforslag. I kan gøre det i grupper
eller hver for sig.
Send jeres ﬂoeste forslag ind sammen med
et foto af jeres klasselokale og skriv, hvorfor
netop jeres klasse skal vinde. Vi skal have jeres
forslag inden den 29. april.
Erik Peitersen vil sammen med en dommerkomité udvælge det bedste forslag og
kommer et par uger efter sammen med et par
malere og shiner vinderens klasselokale op.

Gå ind på www.farvernes-ABC.dk
og indsend jeres fotos og farveforslag.
Her kan I også hente materiale til
at hjælpe jer med at sætte farver
på klasselokalet og få sjov viden
om farver.

