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For børn og voksne og for 
børn og voksne sammen

i første uge af skolernes sommerferie

   Kreativ Familieuge                              
1. - 5. juli 2019 

  Kulturhus Fjorden, Kerteminde
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Praktiske oplysninger

Forældre og bedsteforældre opfor-
dres til at tage børn og børnebørn 
med til en kreativ familieuge med 
husflid og håndværk i Kulturhus Fjor-
den i Kertemind fra den mandag den 
1/7 til fredag den 5/7  2019. 
Vi lægger vægt på, at børn og voksne 
får mulighed for at opleve og skabe 
sammen.

Det bliver 5 dage med 6 spændende 
værksteder at vælge imellem. Du kan 
vælge 1 eller 2 værksteder, idet der 
kan skiftes værksted midt på ugen. 
Der kræves ingen forudsætninger.

Børn under 12 år kan kun deltage i 
følge med en voksen. 

Vi mødes hver dag kl. 9.45 til mor-
gensamling og arbejder derefter på 
værkstederne fra kl. 10 til 15 - afbrudt 
af en times middagspause.

Overnatningsmuligheder
Vi henviser til lokale logi muligheder: 
Kerteminde Camping, 
telf. 6532 1971.
Visit Kerteminde, telf 6532 1121 hen-
viser til Feriehuse, Privat overnatning 
og Bed & Breakfast.

Spisning
Tag madpakken med. Der kan købes 
kaffe, kage og kolde drikke på stedet. 

Pris: Voksne 650 kr. 
Børn og unge under 18 år 325 kr.
Materialeudgifter afregnes direkte 
med instruktørerne.  
Materialeliste tilsendes.

Sted:  
Kulturhus Fjorden, 
Regnar Langesvej 1  
5300 Kerteminde. 

Tilmelding senest 1. juni  
Brug gerne mail med oplysninger 
som på tilmeldingsskema og send det 
til: 
kerteminde@husflid.dk
eller til skoleleder Ib Solvang, 
Hyrdevej 114, 5300 Kerteminde, 
tlf. 2341 0417  -  6532 2672, 
www.kerteminde.husflid.dk 

Der udsendes brev med oplysning 
om betaling samt andre praktiske ting 
omkring 1. juni.
Betalingsfrist 15. juni.

Værksteder

Maling på lærred og papir samt 
maling på sten v/ Janet Solvang
Vi arbejder med akrylmaling og akvarel-
maling. Gennemgang af farvelære. 
Vi skal prøve at male landskaber, havbil-
leder og blomster samt stilleben.Derud-
over vil vi også male på sten.Stenene 
skal samles-vaskes og renses.Glæder 
mig til at se jer. 
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Genbrug og re-design 
v/Chastine Helle
I værkstedet med genbrug og re-design 
skal vi lege! 
Du kan smuksere og pynte dit tøj; både 
det du ikke synes er så pænt mere, men 
også noget som du synes er flot, som 
bare skal ændres lidt på.
Du kan lave tøj om til noget andet tøj: 
bukser om til nederdel, sweaters om til ta-
ske, skjorter om til kjoler og meget andet.
Du kan bruge symaskine og synål, du 
kan brodere, lave enkle tryk/street print, 
strikke og hækle, eller kombinere flere 
teknikker.
Vi skal arbejde med genbrug og bære-
dygtighed og finde ud af hvad det egentlig 
er for noget. 
Kom med på dette værksted, hvis du vil 
have en ny og sjov tilgang til det at lave 
tøj og få din egen stil.

Hækling v/ Anna Hanghøj
Har du lyst til at fordybe dig i et håndværk 
med mange muligheder, så er hækling 
lige noget for dig.
Vi vil starte samlet op med at hækle en 
lille ting, hvor man får afprøvet forskellige 
typer af hæklemasker. Herefter vil der 
være mulighed for at arbejde med både 
lette og mere krævende hækleprojekter. 
Det kan være både nuttede dyr, legemad, 
bedstemorfirkanter til tæpper, karklude, 
tasker/punge osv. 
Glæd dig til at hækle med bomuldsgarn i 
alle regnbuens farver. 

Trædrejning og snitning 
v/ Ib Solvang
Børn og voksne lærer grundlæggende 
teknikker i trædrejning og snitning i træ. 
Vi starter med lettere opgaver, så teknik-
ker indarbejdes.
Der er mulighed for at både begyndere 
og øvede kan udfolde sig kreativt.
Kun børn over 12 år kan få lov til at 
arbejde ved drejebænkene.

 Giv børn og voksne 
mulighed for at 

opleve og 
skabe sammen
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           Tilmelding til Kreativ Familieuge 2019
Navn Al-

der
Værksted    
mandag - onsdag

Værksted 
onsdag - fredag 

Familiens kontaktperson

Vej/gade:

Postnr./by:

Tekstiler (tryk, farve og syning) 
v/Kukulina  
Vi skal bl.a. arbejde med tekstilindfarvning 
som sunprinting, som er en ældgammel 
indfarvnings metode hvor man bruger 
solen som farvefiksering (hvis ikke der 
er sol, bruger vi halogen lamper i stedet) 
og naturens materialer som motiver. Man 
kan også lave stencils og kreere sine 
egne motiver. Det er en let og sjov teknik 
for både børn og voksne. 
Vi skal også arbejde med indfarvningstek-
nikken shibori.  
Er der tid til overs, kan man prøve forskel-
lige tryk teknikker, bl.a. det gode gamle 
kartoffeltryk, bloktryk eller rammetryk. 
De stykker stof vi får indfarvet eller trykt, 
kan bruges til at sy om til enkle brugsting 
såsom små punge, tasker, dækservietter, 
pudebetræk eller andet der ligger indenfor 
det overskuelige i en sy proces. 
Du får kendskab til symaskinen og bliver 
introduceret til de enkelte syteknikker.
Mulighederne er mange og der er plads til 
at udfordre fantasien. 

Telefon:                                       E-mail:

Knipling 
v/ Kirsten Hansen Koch
Vi vil i år kniple små ting til pynt på tøjet, 
ophæng osv. eller er du i gang med en 
knipling, der ikke rigtig vil lykkes, så ta´ 
den med.
Knipling er både for børn og voksne - 
også uden kendskab er der mulighed for 
at lave en lille ting. Bræt og pinde kan 
lånes.


