
TRÆDREJEKURSER MED GLENN LUCAS
I dagene efter trædrejeseminaret afholdes der 2 kurser med Glenn Lucas 

som instruktør.

Hold 216633 mandag/tirsdag d. 18. + 19. oktober 2021
Hold 216634 onsdag/torsdag d. 20. + 21. oktober 2021
Begge dage afholdes kurserne fra kl. 09:00 – kl. 16:20

Der serveres kaffe/brød fra kl. 8.30 til 9.00 og frokost fra kl. 12.00 - 12.30 
samt eftermiddagskaffe. 

Første dag er der introduktion af Glenn og deltagere.

PRIS:
Pris pr. kursus er 1.450 kr./almen og 1.355 kr./pensionister Viborg 

Kommune. Pris inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Pris inkl. 
kaffe/the. Øvrige drikkevarer købes separat.

MEDBRING:
På kurserne med Glenn får kursisterne følgende behov for træ.

Projekt nr. 1. En skål med låg. Til skålen skal der bruges: 170 x170 x 85 
mm, ahorn/ask/eg

Til låget skal der bruges: 170 x 170 x 45 mm, ahorn/ask/eg

Projekt nr. 2. En firkantet skål med opstående sider.
160 x160 x 75 mm Ahorn/ask/eg

Har du ikke selv mulighed for at skaffe træ i de angivne mål, vil det være 
muligt at købe træ via Sminge træ (Allan Olsen). Du skal blot henvende 

dig til Allan på post@smingetrae.dk eller ringe til ham på 
mobilnr: 30 32 90 32 senest 14 dage før seminaret.

BEMÆRK! Af tidsmæssige årsager er det ikke muligt at save træ op, som 
man selv medbringer.

GLENN LUCAS ● INSPIRATION 

SEMINAR ● TRÆDREJNING

FADE SAMT SKÅLE OG VASER 
TENDENSER ● DREJETILBEHØR 

HÅNDVÆRK ● NETWORKING

DESIGN ● DEMONSTRATION

TRÆ DREJESEMINAR
- og kurser med Glenn Lucas
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Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:00 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

Følg os på Facebook          og Instagram      

mailto:post@smingetrae.dk


INSTRUKTØR 2021
Vi glæder os til igen at byde velkommen til Glenn Lucas. 

Vi skulle også have haft besøg af Mick Hanbury, men pga corona-
situationen i England, er det desværre ikke muligt. 

GLENN LUCAS
Glenn er en efterspurgt lærer og instruktør med eget drejeværksted i 
Irland. Han er meget alsidig, men er mest kendt for drejning af meget 
formfuldendte skåle og fade. Dertil kommer hans store interesse for 

slibning af værktøj.

I forbindelse med drejning af forskellige emner, vil Glenn komme ind på 
valg og anvendelse af værktøj, materialer og overfladebehandling samt 

generelt om slibning af drejejern. 
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TRÆDREJESEMINAR 
17. OKTOBER 2021

- med masser af tradition og godt håndværk -

PROGRAM OG TIDSPLAN

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

Glenn Lucas som instruktør. Dorch & Danola viser drejetilbehør.
Igen i år kombineres trædrejeseminaret med kurser, som desværre er 

fuldtegnede, men det er muligt at komme på venteliste, ved at skrive til 
info@skolenforkreativfritid.dk .

Der vil være mulighed for at medbringe to drejede emner til en 
fælles udstilling i forbindelse med afslutning og evaluering. Vi vil bede 

Glenn om at kommentere de drejede emner.

PRIS, TILMELDING OG STED
Pris for deltagelse i trædrejeseminaret er:

450 kr. for almene kursister og
405 kr. for pensionister i Viborg Kommune

Kurset er inkl. morgenmad, frokost og kaffepause samt kaffe/the, mens 
øvrige drikkevarer købes separat. 

Trædrejeseminaret og kurserne foregår på Skolen for kreativ fritid, 
Industrivej 13, 8800 Viborg

Tilmelding kan ske på skolens hjemmeside: www.skolenforkreativfritid.dk

Søndag den 17. oktober 2021
08:30 – 09:00 Morgenmad i kantinen for dem der ønsker det
09.00 – 09.30 Introduktion af Glenn Lucas, hvor der serveres kaffe/the i kantinen 
09.30 – 12.00 Glenn drejer i lokale 1 / Drejetilbehør ved Dorch & Danola i lokale 3
12.00 – 12.30 Frokost
12.30 – 14.30 Glenn drejer i lokale 1 / Drejetilbehør ved Dorch & Danola i lokale 3
14.30 – 15.00 Kaffepause  
15.00 – 16.30 Glenn drejer i lokale 1 / Drejetilbehør ved Dorch & Danola i lokale 3
16.30 – 17.30 Afslutning og evaluering i kantinen.


