JULE WORKSHOP 13.11.2022
BÆREDYGTIG JUL

FYLDTE CHOKOLADER
ECOPRINT-PLANTETRYK
JULEOPHÆNG AF PAPIR-RESTER
BLOMSTER I CREPEPAPIR FLØDEBOLLER
TIL OG FRA KORT I JUNK-JOURNAL STIL
TRYKTE JULEKORT I GENBRUGSMATERIALER

JULE WORKSHOP - FAGOVERSIGT
På årets juleworkshop kan du denne gang vælge mellem 14 spændende workshops, fordelt på 7 forskellige fag.
Der kan vælges op til to moduler – et om formiddagen og et om eftermiddagen. Samtlige workshops afholdes både formiddag og eftermiddag og her kan
man vælge det samme hold begge gange, prøve to forskellige workshops eller nøjes med den ene workshop.

Blomster i crepepapir

Eco print – plantetryk

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:45 eller kl. 12:15 – 15:00
Kursusnr: 226841 eller 226842
Pris: se bagside
Alder:
Fra 7 år ifølge med voksen *
Lav smukke blomster som aldrig visner. Vi bruger crepepapir
i en lækker kraftig kvalitet og flotte farver og skaber de
fineste blomster. Crepepapir formes, rynkes og strækkes til
lige præcis det udseende man ønsker uden at miste facon,
når det er blevet formet og bearbejdet. Instruktør medbringer
crepepapir. Mindre materialeudgifter må påregnes.

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:45 eller kl. 12:15 – 15:00
Kursusnr: 226839 eller 226840
Pris: se bagside
Alder:
Fra 7 år ifølge med voksen *
Vi laver fine plantetryk på papir, hvor man overfører farve
fra blad til papir og får unikke resultater, som kan bruges til
ophæng i ramme eller til julekort. Tilmelder du dig både
formiddag og eftermiddag, har du også mulighed for at
arbejde med Ecoprint på silke. Du bedes selv tage silke
med. Mindre materialeudgifter må påregnes.

Flødeboller
Tidspunkt: Kl. 08:30 – 11:30
Kursusnr: 226831
Pris: se bagside
Alder:
Fra 7 år ifølge med voksen *
Lær hvordan man fremstiller lækre flødeboller i valgfri
smagsvarianter. Vi lærer teknikkerne bag, inkl. temperering
af chokolade. Man får egne flødeboller samt opskrift med
hjem. Råvare 200,- kr. som afregnes med underviseren på
dagen kontant eller Mobilpay. Barnet betaler 100,- kr. for
ekstra råvarer. Kontant/Mobilepay

Fyldte chokolader
Tidspunkt: Kl. 12:30 – 17:30
Kursusnr: 226832
Pris: se bagside
Alder:
Fra 7 år ifølge med voksen *
Lær at fremstille små lækre fyldte chokolader. Vi laver
forskelligt fyld, tempererer chokolade og til sidst støbes,
fyldes og lukkes de små chokolader. Kursus for alle
chokoladeelskere, der vil lære de grundlæggende teknikker
med støbt chokolade. Alle får deres små chokolader med
hjem i æske og et opskrifthæfte.

Juleophæng af papir-rester
Tidspunkt: Kl. 12:30 – 17:30
Kursusnr: 226833 eller 226834
Pris: se bagside
Alder:
Fra 7 år ifølge med voksen *
På dette hyggelige julekursus, skal vi lave smukke ophæng af
papir- og paprester. Vi skaber helt unik pynt, og du kan både
lave noget meget traditionelt eller slå dig løs med farver og
materialer. Medbring meget gerne smukke rester af pap,
papir, tapet osv, samt måske glansbilleder, perler, knapper,
stof, tråd osv. Materialer vil også kunne tilkøbes på kurset.
Både børn og voksne er meget velkomne.

BLOMSTER I CREPEPAPIR FLØDEBOLLER
JULEOPHÆNG AF PAPIR-RESTER
ECOPRINT - PLANTETRYK FYLDTE CHOKOLADER
TRÝKTE JULEKORT I GENBRUGSMATERIALER
TIL OG FRA KORT I JUNK-JOURNAL STIL

Til og fra kort i junk-journal stil

BÆREDYGTIG JUL

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:45 eller kl. 12:15 – 15:00
Kursusnr:
226837 eller 226838
Pris: se bagside
Alder:
Fra 7 år ifølge med voksen *
Vil du glædes over dine julegaver år efter år? Vi laver små tilog fra bøger i junk journal stil. Bøgerne kan hænges på
juletræet og så kan du skrive i, hvad du har fået i julegave og
fra hvem. Det er en hyggelig værtindegave eller måske en
håndlavet gave til årets pakkespil. Alle kan være med, det
kræver ikke forudgående kendskab til junk journals.

Trykte julekort i genbrugsmaterialer
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:45 eller kl. 12:15 – 15:00
Kursusnr:
226835 eller 226836
Pris: se bagside
Alder:
Fra 7 år ifølge med voksen *
Kurset er for dig der gerne vil arbejde med mindre formater i
genbrugsmaterialer. Vi laver billeder/postkort på papir med
skabeloner/ trykklodser og rammer. Der vil være et udvalg af
modeller, akvarelpapir og postkort. Det kræver ingen
forudgående kendskab.

JULE WORKSHOP

JULEWORKSHOP 13. NOVEMBER 2022
- med masser af tradition og godt håndværk

Juleworkshop 2022 går under temaet; Bæredygtig jul. Flere fag på årets workshop har således fokus på genbrug og up-cycling af forskellige materialer.
Der bliver tid til både fordybelse og hygge med dine bedste krea-venner – store som små.
Du tilmelder dig de workshops, du gerne vil deltage i hjemmefra, på:
www.skolenforkreativfritid.dk
Har du spørgsmål til juleworkshoppen, er du velkommen til at sende en mail på: info@skolenforkreativfritid.dk
I forbindelse med tilmelding har du også mulighed for at tilkøbe let frokost til kr. 50,- pr. person.
OBS! Børn i den på holdet angivne alder, kan KUN deltage ifølge med en voksen, der også er tilmeldt samme workshop.
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 løbende 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
Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.
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Industrivej 13, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:30 – 09:30)
info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

