
FREESTYLE INK-DRAWING
WORKSHOP FOR PROFESSIONELLE TEGNERE

MED DEN AMERIKANSKE TEGNESERIESKABER

JIM MAHFOOD
(Onipress, Marvel Comics m.f.)

Workshoppen er en del af  et samarbejde med Art Bubble og lægger derfor perfekt op 
til weekenden, hvor festivalen fortsætter d. 16.-18. september i Aarhus.

Inviterer til

KL. 11:00-17:00
GODSBANEN VOGN 2 , AARHUS

16. SEP 2022

Læs mere på de næste sider
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I samarbejde med Art Bubble har vi fornøjelsen af at invitere jer til en fed og spændende workshop 
”Freestyle ink-drawing for professionelle tegnere” med den amerikanske tegneserieskaber 
Jim Mahfood.
 
Jim Mahfood er bl.a. kendt for sit arbejde med Kevin Smiths ”Clerks”, Marvel Comics (bl.a. 
Ultimate Marvel Team-Up, Spectacular Spider-Man) og sin egen creator-owned tegneserie Grrl 
Scouts. Se mere af hans arbejde her: https://www.jimmahfood.com/

Hvad laver vi på workshoppen?
”Freestyle ink drawing” for professionelle tegnere
Til workshoppen vil Jim Mahfood udfordre og guide jer i at tegne direkte på papiret med blæk 
uden blyantsskitse først, for at opfordre til at være mindre perfektionistisk og mere fri i tilgangen 
til at skabe en tegning. Workshoppen bliver en heldagsworkshop fra 11:00-17:00.
Workshoppen er rettet mod professionelle illustratorer og tegneserieskabere med fokus på at 
bruge teknikken ”freestyle ink-drawing” til design- og layoutarbejde.

Workshoppens forløb (vejledende tider):
11:00-11:05 – introduktion og præsentation

11:05-12:30 – Freestyle ink-drawing
Her introduceres vi til “freestyle ink-drawing” -tankegangen. Der er fokus på at tegne direkte 
med blæk ud fra enten fotoreference eller iagttagelsestegning. Dette tvinger tegneren til at 
være “less precious” og have en mere fri tilgang til at arbejde med tegningen. Teknikken vil 
være et gennemgående tema i løbet af dagen.

12:30-13:30 – FROKOSTPAUSE

13:30-15:00 – Karakterdesign
Her bruges teknikken til at brainstorme og skabe en eller flere personlige og originale 
karakterdesigns.

15:00-16:45 – Udarbejd enkeltillustration med karakterdesign
Her bruges karakterdesignet fra øvelsen før til at designe/layoute enten:

A: Forside
B: Enkelt illustration eller tegneseriepanel

16:45-17:00 – Afrunding af workshop

ER DU KLAR TIL AT SLIPPE KONTROLLEN OG UDFORDRE DIG SELV MED 
EN WORKSHOP SAMMEN MED ANDRE PROFESSIONELLE TEGNERE?
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OBS! Tilmelding er først til mølle! Der er 
begrænset antal pladser.



Hvor og hvornår afholdes workshoppen? 
Lokale: Vogn 2, Godsbanen
Adresse: Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
Tidspunkt: 11:00-17:00 d. 16. september 2022

Hvem kan tilmelde sig?
Workshoppen er for professionelle tegnere.

Hvordan tilmelder jeg mig?
For at få en plads på workshoppen skal du skrive en mail til Angelica Inigo: 
contact@angelicainigo.com - husk at oplyse, om du er medlem af Danske Tegneserieskabere.

Hvor mange pladser er der på workshoppen?
Der er plads til 30 deltagere, så vær forberedt på, at der kan meldes udsolgt, da det er først til mølle.

Hvad skal jeg selv medbringe?
Du skal selv medbringe tegnepapir samt tegneredskaber. (Fx løst papir beregnet til blæktegning, 
tuscher, blækpenne, pensler, blæk etc.) 

Hvad med forplejning?
Der er indsat en times frokostpause fra 12:30-13:30. Der er mulighed for at købe frokost på 
Spiselauget som betales på stedet. Spiselaugets menu kan ses her: https://spiselauget.dk/cafekort/  
 
Koster workshoppen noget?
For medlemmer af Danske Tegneserieskabere: Gratis
For ikke-medlemmer af Danske Tegneserieskabere: 250,-
• Når I har skrevet en mail om tilmelding, får I betalingsmulighederne tilsendt. I er tilmeldt 

workshoppen, når beløbet er gået ind på enten mobilepay eller bankoverførsel.
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