AKVAREL OG BILLEDVÆVNING
FILT MED TRYK OG BRODERI
KERAMIK ● BEKLÆDNINGSSYNING
TRÆDREJNING ● ECOPRINT
TUSCH OG TEGNING ● PILEFLET
1. AUGUST – 5. AUGUST 2022

AKVAREL OG BILLEDVÆVNING

v/ Ann Dalsgaard Villadsen og Doris Bundgaard Hansen
Væv et flot billede efter en akvarel, du selv har malet. Den første dag lærer du at male med akvarelfarver
med Ann Dalsgaard Villadsen. Med udgangspunkt i mandagens akvareller starter billedvævningen med Doris
Bundgaard Hansen. Vi opsætter væveramme og vælger garn. Der væves med flere tynde tråde sammen,
mest hør og uld.
Alle materialer kan købes på kurset, men du er velkommen til at tage med, hvad du har af egnet materiale.
Væveteknikker gennemgås undervejs på kurset. En dag leger vi og væver med en af akvarellerne. Vi river den
i strimler og væver med papiret og garn ind imellem. Forskellige muligheder for montering gennemgås.

BEKLÆDNINGSSYNING – DEN LILLE SORTE
v/ Marianne T. Pedersen
Mønsterkonstruktion og syning af ”Den lille sorte” – den klassiske selskabskjole – den står for en tilpasset og
kropsnær kjole.
Der startes med grundig gennemgang i måltagning.
Vi konstruerer fælles en kjolegrundform i ½ str. efter ginemål. Efterfølgende konstrueres individuelt efter egne
mål. Mønster syes op i prøvestof til prøvning og modellen tilrettes til den rigtige pasform.
Modeludvikling af brystindsnit f.eks. brystindsnit fra sidesøm og prinsessesnit.

ECOPRINT PÅ STOF
v/ Maria Højrup
På dette kursus dykker vi ned i den spændende ecoprint-teknik, hvor vi anvender planter, blomster og blade til
at lave smukke aftryk på tekstil. I løbet af kurset vil du få fingrene i hele processen, fra indsamling af
plantemateriale og bejdseprocessen til den kreative proces, hvor plantematerialet arrangeres og fikseres.
Efterfølgende dekorerer vi planteaftrykkene med broderi. Det kan være en lille detalje, et ekstra ’farvepift’, et
ord eller måske et lille insekt, der har sit habitat på det ecoprintede tekstil – kun fantasien sætter grænser! Sy
fx en lille pose eller pung, eller kast dig over allerede færdigmonterede emner. Kræver ingen forudsætninger.

FILT MED TRYK OG BRODERI

v/ Karin Graungaard Petersen, Majbrith Annesen, Sara Diamant Hamilton Møller
Lav dine egne unikke udsmykninger til dit hjem, med en kombination af filt, tryk og broderi.
Vi starter op med at lave en stærk, farverig bund af filtede fibre. Herefter skal vi med forskellige trykketeknikker
tilføje detaljer og struktur. Til sidst laver vi den endelige finish med broderi. Du vil ugen igennem blive guidet
og inspireret af de tre kunsthåndværkere på skift.

KERAMIK
v/ Patricia Pharao og Lone Holm
Kursus for alle som har lyst til at udforske lerets fantastiske verden. Der undervises i alle former for
formgivning af keramik ( kvæstning , pladeteknik og skulptur- lys huse i porcelæn og drejning) Vi vil skabe
brugsgenstande til hjemmet eller haven. På vores flotte værksted, har vi 6 drejeskiver og med masser af plads
til kvætsnng og de mange andre teknikker. Der vil være masser rum til fordybelse og at lære det fantastiske
keramiske univers at kende. Sidste dag er der afsat tid til Raku brænding med vores anden keramikinstruktør
Lone Holm. Der vil være forskellige oplæg, som I kan vælge at arbejde med , eller hvis det nu bare er det
fuglebad du altid har drømt om at skabe - så er der også plads til det. Kurset er for alle, med og uden erfaring.

PILEFLET
v/ Jane Enemark
Pileflet er for dig, der kan lide at arbejde med hænderne og er vild med naturmaterialer. Her bliver du udfordret
til at lave mange, forskellige, flotte ting i pil. Vi skal blandt andet lave kurve, fuglefoderhuse, bakker og mange
andre ting. Du vil komme til at lære flere forskellige teknikker og prøve forskellige modeller af.
Er du nybegynder, starter vi med noget der er overkommeligt. Har du flettet før, har instruktøren nogle lidt
større udfordringer med. Du vil komme hjem med flere forskellige ting i pil, som du vil glædes over mange år
frem. Medbring en beskærersaks. Materialebetaling 525 kr. Se mere på www.birkelevnaturkunst.dk

TRÆDREJNING
v/ Per Sepstrup

I løbet af de første 2 dage ved drejebænken, præsenteres du for grundlæggende teknikker og forskellige
opspændingsformer. Der vil bl.a. være fokus på langs-drejning, tværdrejning og endetræsdrejning. Der vil
være relevante forslag til modeller hver dag. Emnerne kan være fugle med forskudt centrum, liggende fugle,
lysestager af forskellig form evt. også med forskudt centrum, vaser, æsker med låg, skulpturelle figurer,
køkkenting m.v. Har du en idé, forsøger vi at gøre den til virkelighed. I de sidste 3 dage vil der være oplæg til
mere avancerede drejeopgaver og teknikker. Slibning af værktøj, opskæring og opbevaring af træ samt
overfladebehandling vil indgå som en naturlig del af kurset.

TUSCH OG TEGNING

v/ Dorte Fogh Pedersen og Mie Dissing
Fuldt fokus på farver, former og fantasi.
På kurset får du både mulighed for at træne teknikker og lade fantasien og materialerne råde. Du får
undervisning i tegneteknik, farvelære og komposition om formiddagen, hvor vi beskæftiger os med sprælleben (still-leben i farver og fri stil). Over middag byder timerne på leg med tusch på akvarelpapir, hvor især
fantasi og farvespil kommer i fokus. En helt fantastisk og inspirerende måde at skabe billeder på.

Vil du gerne bruge sommeren på at dyrke din hobby, eller afprøve
det fag du altid har drømt om? Evt. sammen med en ven eller din
ægtefælle?
Så har du muligheden på Uge 31 i Viborg, hvor du kan fordybe dig i
et fag i samvær med dygtige instruktører og andre kursister, der
deler din interesse. Du vælger på forhånd ét af følgende 8 valgfag:

AKVAREL OG BILLEDVÆVNING
FILT MED TRYK OG BRODERI
KERAMIK ● BEKLÆDNINGSSYNING
TRÆDREJNING ● ECOPRINT
TUSCH OG TEGNING ● PILEFLET
Pris:
2.595,2.390,-

Almen
Pensionist Viborg Kommune

Prisen dækker undervisning, morgenmad, formiddagskaffe, frokost,
eftermiddagskaffe m/kage, fællesarrangement om onsdagen samt
aftensmad torsdag aften, hvor vi hjælpes ad med at lave måltidet.

Ugens program starter mandag, og der undervises i ialt 36 lektioner
inkl. udstilling, evaluering og afslutning.
Vi starter hver dag med fælles morgenmad kl. 8.30, hvorefter
undervisningen starter kl. 9.00. Hver dag er der fælles morgenkaffe,
frokost og eftermiddagskaffe.
Mandag, tirsdag og torsdag slutter undervisningen kl. 16.20.
Onsdag slutter undervisningen kl. 14.30, hvorefter der er
fællesarrangement.
Torsdag er der fælles madlavning, spisning og hyggeligt samvær
efter endt undervisning.
Fredag siger vi farvel til hinanden kl. 14.30 efter en udstilling af ugens
arbejder og fælles afslutning med kaffe og evaluering.
Vi glæder os til 5 sommerdage i Viborg fyldt med skaberglæde,
fællesskab og godt håndværk!

Uge 31 i Viborg afholdes på Skolen for kreativ fritid, Industrivej 13, 8800
Viborg. Læs mere på www.skolenforkreativfritid.dk, hvor du også kan
downloade denne folder.

