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   Kreativ Familieuge                              
5. - 9. juli 2021

For børn og voksne sammen
Første uge i skolernes sommerferie
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Praktiske oplysninger

Kreativ Familieuge lægger vægt på, 
at børn og voksne får mulighed for at 
opleve og skabe sammen. 

Første uge i skolernes sommerferie 
fra mandag d. 5.til fredag d. 9. juli. 

5 dage med 5 værksteder. 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.  

Pris: Voksne 750 kr. 
Børn og unge under 18 år 400 kr.
Materialeudgifter afregnes direkte 
med instruktørerne.  
Materialeliste tilsendes.

Sted:  
Kulturhus Fjorden, 
Regnar Langesvej 1,  
5300 Kerteminde. 

Tilmelding senest 1. juni  
Helst mail til kerteminde@husflid.dk 
(se oplysninger på tilmeldingsskema) 
eller til skoleleder Ib Solvang, 
Hyrdevej 114, 5300 Kerteminde, 
tlf. 2341 0417  -  6532 2672, 
www.kerteminde.husflid.dk 

Der udsendes brev om betaling og 
praktiske ting omkring 1. juni.
Betalingsfrist 15. juni.

Værksteder

Dans og drama 
V/Naja Liv Krüger Hind
Har du lyst til at danse og spille 
teater?
Så kom og vær’ med her.
Dans:
Du vil få kendskab til forskellige 
dansestilarter, som show, moderne, 
street og ballet- Samt få et indblik 
i dansens spændende historie og 
arbejde med dansen som fortælling.
Drama:
Derudover skal vi lave forskellige 
sjove drama øvelser og arbejde med 
impro, udtryk og det sceniske udtryk.
Alle kan være med.
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Trædrejning og snitning 
v/ Ib Solvang og Lennart Sørensen
Børn og voksne lærer grundlæggen-
de teknikker i trædrejning og snitning 
i træ. Vi starter med lettere opgaver, 
så teknikker indarbejdes.
Der er mulighed for at både begynde-
re og øvede kan udfolde sig kreativt.
Kun børn over 12 år kan få lov til at 
arbejde ved drejebænkene.

Giv programmet videre til 
andre børn og voksne.

Se øvrige kurser og aktivi-
teter på
www.kerteminde.husflid.dk  

Enkel Bogbinding 
ved Anne Marie Nielsen
I Første halvdel af ugen skal det 
handle om enkle, tillempede bog-
bindings teknikker. Deltagerne laver 
notesbøger eller scrapbøger, hvor til 
der overvejende anvendes forskellige 
genbrugsmaterialer og hvor udtryk-
ket vægtes højere end selve hånd-
værket. Der anvendes for eksempel 
papemballage, gamle plakater, gamle 
bøger, bølgepap, genbrugspapir osv. 
til bøgerne. I de dage vil det i hø-
jere grad være udtrykket end selve 
bogbindings håndværket, der er i 
højsædet. I anden del af ugen skal 
der så være mere fokus på selve 
håndværket, nemlig den del, man kan 
arbejde med, selv om man ikke har 
specialudstyret til rådighed. I de dage 
fremstiller deltagerne en notesbog el-
ler et mindre album af nye materialer.
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           Tilmelding til Kreativ Familieuge 2021
Navn Al-

der
Værksted    
mandag - onsdag

Værksted 
onsdag - fredag 

Familiens kontaktperson

Vej/gade:

Postnr./by:

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.

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. 


