
VILD MED KERAMIK      

BRUGSTING ● DESIGN ● KERAMIK FOR ALLE  

GLASUR ● HÅNDVÆRK ● DREJEKURSUS

HVERDAGS- WEEKEND- OG FERIEKURSER
KUNST ● LÆR AT GLASERE KERAMIK 

SOMMERSKOLE ● TING TIL DIT HJEM

STENTØJ ● UGE 31 I VIBORG



KERAMIK v/ Lone Holm, Marianne Henneberg Schneider og Patricia Pharao

I 2023 byder vi velkommen til endnu en keramik-instruktør; Marianne Henneberg Schneider, som skal supplere 

Patricia Pharao i keramik drejning. Marianne kommer til at undervise nybegyndere og let øvede, mens Patricia 

primært fokuserer på øvede kursister i keramik drejning. Herudover har vi Lone Holm, som underviser i keramik 

for alle, som fokuserer på modellering, kvætse, plade- og pølse teknik.

KERAMIK DREJNING – weekend + 1x onsdag
Dato: Første mødegang fredag den 24.03.2023

Tidspunkt: 17:00 – 20:40 – se øvrige tider for 

mødegange på hjemmeside

Underviser: Patricia Pharao

Pris: Almen: kr. 1.815,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.690,-

Kursusnummer: 233933

KERAMIK – torsdag aften
Dato: Opstart 30.3.2023 – 10 mødegange

Tidspunkt: 19:00 – 21:45

Underviser: Patricia Pharao

Pris: Almen: kr. 1.645,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.465,-

Kursusnummer: 231936

FÅ PLADSER

FÅ PLADSER

KERAMIK DREJNING – weekend + 1x onsdag
Dato: Første mødegang fredag den 21.04.2023

Tidspunkt: 17:00 – 20:40 – se øvrige tider for 

mødegange på hjemmeside

Underviser: Patricia Pharao

Pris: Almen: kr. 1.815,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.690,-

Kursusnummer: 233934



KERAMIK DREJNING – begyndere og let øvede
Dato: Første mødegang onsdag den 05.04.2023

Tidspunkt: 18:00 – 21:40 – i alt 5 mødegange

Underviser: Marianne Henneberg Schneider

Pris: Almen: kr. 1.725,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.605,-

Kursusnummer: 231543

SOMMERSKOLE - KERAMIK 

– hold 31 og 32
Dato/tid: Hold 31: Tirsdag og onsdag uge 16 + torsdag 

uge 18 – alle dage kl. 09:00 – 15:00

Hold 32: Tirsdag og onsdag uge 20 + torsdag 

uge 22 kl. 09:00 – 15:00

Underviser: Patricia Pharao

Kursusnummer: 235000

KERAMIK DREJNING – begyndere og let øvede
Dato: Weekend + 1x mandag

Første mødegang fredag den 12.05.2023

Tidspunkt: 17:00 – 20:40 – se øvrige tider for 

mødegange på hjemmeside

Underviser: Marianne Henneberg Schneider

Pris: Almen: kr. 1.815,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.690,-

Kursusnummer: 233542

SOMMERSKOLE - 8 uger - 64 hold – 1.590 kr. 
Skolens sommerskole giver dig mulighed for – i løbet af 8 uger, at afprøve nye hold eller dyrke dem du kender. Man 

tilmelder sig hele forløbet – uanset hvor mange hold man tilmelder sig. Prisen er 1.590 kr. for almene kursister og 

1.130 kr. for pensionister i Viborg Kommune.

Blandt de fag som indgår i sommerskolens program er også 3 spændende keramikhold. Du kan læse mere om de 

enkelte fag og Sommerskolen generelt på skolens hjemmeside. Du kan også finde tilmeldingsblanket på skolen. 

Når man har tilmeldt, afleverer man sin ønskeliste over de fag man gerne vil deltage i. Afleveres ønskelisten senest 

28. marts, kommer man med i fordeling på de enkelte hold. Afleverer man senere, kan man komme på de ønskede 

hold, hvis der stadig er ledige pladser. 

Skolen forbeholder sig ret til at aflyse fag, hvor der er for få deltagere, så det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig i 

god tid. Læs mere om fag og betingelser i Sommerskole-programmet samt på hjemmesiden.

SOMMERSKOLE - KERAMIK FOR ALLE  

– hold 34 og 35
Dato: Hold 34: 6 x mandag + 1x onsdag

kl. 09:00 

Hold 35: 6 x mandag + 1 x onsdag

kl. 12:00

Underviser: Lone Holm

Kursusnummer: 235000

SOMMERSKOLE - LÆR AT GLASERE 

– hold 33
Dato/tid: Tirsdag og onsdag uge 22 

begge dage kl. 09:00 – 15:00

Underviser: Patricia Pharao

Kursusnummer: 235000



Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:30 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

På Skolen for kreativ fritid er vi vilde med keramik – uanset om det er drejning, modellering eller raku. Derfor har vi masser af kurser for alle, som deler vores passion. Vi har dag-, 

aften- og weekendkurser samt forskellige workshops. Denne folder viser de aktuelle, ledige kurser pr. 18.3.2023. Nye hold vil løbende blive oprettet. Samtlige keramik-kurser er 

for hhv. nybegyndere, let øvede samt øvede.

Følg også med på vores Facebook-side, hvor nye tiltag løbende lægges op. Er du på Instagram, kan du også følge skolen på @skolenforkreativfritid.dk, hvor skolen løbende 

lægger billeder op eller #skolenforkreativfritid, hvor elever og instruktører lægger billeder op til inspiration.

Du kan læse mere samt tilmelde dig vore kurser på: www.skolenforkreativfritid.dk eller ved at sende os en mail på: info@skolenforkreativfritid.dk  

På vores hjemmeside under ”fagfolder” finder du flere andre fagfoldere, så kig forbi og lad dig inspirere.

Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

Følg os på Facebook          og Instagram      

VILD MED KERAMIK
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