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   Kreativ Familieuge                              
3. - 7. juli 2023

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. 

Anden uge i skolernes sommerferie 
fra mandag d. 3.til fredag d. 7. juli. 

5 dage med 6 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 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.

Filtning   v/ Lise Høg
Kom og være med til nogle skøn-
ne dage med filtning. Du kan lære 
at vådfilte fx. tørklæder, varme 
sutsko , en taske eller søde små 
skåle, kom og slip fantasien løs 
med skønne farver.
Du kan også lære at nålefilte, fx. 
trolde, eller billeder.
Kurset er for nybegynder og let 
øvede.
Materialer kan købes på kurset.
Filtning tilbydes kun i den 1. halv-
del af ugen.

Værksteder
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Plantefarvning v/Sara Hanghøj
Vilde planter er fyldt med gule, røde, 
grønne og brune farvestoffer, som 
vi kan bruge til at farve uldgarn med 
til fx strikning, og det er både sjovt 
og spændende at opleve de smukke 
farver trække på uldgarnet i gryderne. 
Vi høster planter, gør garn og 
planter klar til farvning og passer 
farvegryderne i fællesskab. 
Jeg medbringer alle materialer. 
Materialepris ca. 75 kr. pr deltager. Vi 
deler garnet efter farvningen.  
Plantefarvning tilbydes kun i den 
2.halvdel af ugen.

Maling
v/ Anja Plato og Helle Kjær
En uge i farvernes univers.
Vi vil sammen udforske og lege 
med forskellige materialer og ud-
tryk.
Vi vil lave små øvelser, ekspe-
rimentere og opdage, hvad gør 
RØD, GUL og GRØN?
Vi vil være sammen på værkstedet 
og have en uge, hvor vi skaber far-
ver, flader og former, som til sidst 
ender ud i dit eget maleri.

Upcycling med gemte og glem-
te textiler v/Mitzi Nielsen
Går du med drømme om en mere bæ-
redygtig livsstil og har du lyst til at lave 
sjove og personlige ting til dig selv og 
dit hjem?
Så kom med på kursus og vær din 
egen designer i en hel uge, sammen 
med andre familier og skab noget helt 
unikt, som ingen andre har.
Sengetøjet eller oldemors dug kan 
nemt blive til en fin bluse eller cool 
kimono.
Skjorter kan f.eks. forvandles til sjove 
og anderledes puder. Broderede lyse-
duge kan få nyt liv som flotte make-up 
punge.Små rester kan sættes sam-
men og blive til et trendy væg-op-
hæng.Det er kun fantasien der sætter 
grænser.
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           Tilmelding til Kreativ Familieuge 2023
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.

Trædrejning og snitning 
v/ Lennart Sørensen og Ib Solvang 
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.


