
MICK HANBURY * SEMINAR 

TRÆDREJNING * TENDENSER

JO SONJA FARVER * PIERCING

INSPIRATION * DREJETILBEHØR

HÅNDVÆRK * NETWORKING

DESIGN * DEMONSTRATION
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TRÆDREJESEMINAR
- og kursus med Mick Hanbury



INSTRUKTØR 2020

I år kan vi igen byde velkommen til en særdeles kompetent trædrejer, Mick Hanbury:

MICK HANBURY
er uddannet som snedker, men startede med trædrejning for mere end 25 år siden. Han drejer alt fra 

fade, skåle, vaser m.m. Micks evne til at kombinere forskellige teknikker 
fra anvendelse af farver, Jo Sonjas farver, piercing gør ham til en meget kreativ og alsidig trædrejer.

Som demonstrator er han efterspurgt over hele verden. 
Mick er en entertainer når han demonstrerer, samtidig har han fokus på 

det essentielle i trædrejning, de basale teknikker.

TRÆDREJESEMINAR
- og kursus med Mick Hanbury



PROGRAM OG TIDSPLAN 

Trædrejeseminar 2020
I år har vi valgt at afholde trædrejeseminaret med en enkelt instruktør og på en enkelt dag. 

Søndag den 11. oktober 2020
Lokale 1: Mick Hanbury Lokale 2: Dorch & Danola

09.00 – 09.30 Kaffe i kantinen og præsentation af instruktør
09.30 – 12.00 Mick drejer Drejetilbehør ved Dorch & Danola
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 14.30 Mick drejer                    Drejetilbehør ved Dorch & Danola
14.30 – 15.00 Kaffepause
15.00 – 16.30 Mick drejer                     Drejetilbehør ved Dorch & Danola
16.30 – 17.00 Evaluering
Pris:
Pris for deltagelse i trædrejeseminaret er 450 kr./almen og 405 kr./pensionister Viborg Kommune. 
Pris incl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer excl. kaffe/the købes separat. 

Trædrejekurser med Mick Hanbury
I dagene op til trædrejeseminaret afholdes der 2 kurser med Mick Hanbury som instruktør:

Første kursus: onsdag den 7. og torsdag den 8. oktober kl. 9:00 – 16:20 begge dage. Der serveres kaffe/brød fra kl. 8.30 - 9.00. 
Første dag er der en introduktion af Mick og de enkelte deltagere. Frokost fra kl. 12.00 til 12.30. er inkluderet i kursusgebyret.

Andet kursus: fredag den 9. og lørdag den 10. oktober kl. 9:00 – 16:20 begge dage. Der serveres kaffe/brød fra kl. 8.30 - 9.00. 
Første dag er der en introduktion af Mick og de enkelte deltagere. Frokost fra kl. 12.00 til 12.30 er inkluderet i kursusgebyret.
Pris:
Pris pr. kursus er 1.450 kr./almen og 1.355 kr./pensionister Viborg Kommune. 
Pris incl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer excl. kaffe/the købes separat. 



TRÆDREJESEMINAR 11. OKTOBER 2020
- med masser af tradition og godt håndværk -

Trædrejeseminaret på Skolen for kreativ fritid er blevet en tilbagevendende begivenhed, hvor trædrejere hvert år mødes
med det formål at få ny inspiration fra dygtige og internationalt anerkendte trædrejere 

– i år med Mick Hanbury som instruktører.

Tilmelding til trædrejeseminaret og kurserne kan ske via skolens hjemmeside: www.skolenforkreativfritid.dk
Har du spørgsmål til trædrejeseminaret eller kurserne, er du velkommen til at sende en mail på: info@skolenforkreativfritid.dk
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