HÖSTENS PROGRAM 2018
Kvarnbyns Handpappersbruk är till för att ta vara på det gamla hantverket men
också för att upptäcka nya möjligheter med pappersmassan som ett material för
lekfullt och kreativt skapande på Norra Forsåkersgatan 4 i Mölndal. Öppen butik
och verkstad: tisdagar kl 14-18, onsdagar kl 12-16.

SEPTEMBER
KALLIGRAFIGRUPPEN

#

Vi träffas en tisdag kväll per månad med ett rullande program. Öppen för alla medlemmar . Vi lär oss grunderna och
övar uppgifter som vi är intresserade av. 50 kr per träff, fika ingår. Anmäl gärna via e-post.
Höstens program: 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december. Tid: kl 18-20:30

KULTURNATTEN I KVARNBY – Gör eget handpapper
Öppet hus. Vi öppnar butiken samt har en demonstration om hur man gör eget handpapper.
Fredag 7 september, kl 18-23.

KARTONGTRYCK - Collography*
Med kartong istället för koppar eller zinkplåt ges uttryck som annars uppnås med traditionella etsningstekniker;
linjeetsning, flatbitning och akvatint. Tryckprocessen är den samma som för koppartryck. Kursledare: Nils-Erik
Matsson. Helgkurs: Lör 22 – sön 23 september, kl 10-16 både för nybörjare och erfarna. (1800:- inkl material).

OKTOBER
MJUKA BAND - Limpbindning*
En spännande bokbinderiteknik med stora variationsmöjligheter då det gäller material, teknik och form. Utan lim eller
klister kombinerar du en mängd olika material. Vi gör tre modeller i papper och en i skinn. Kursledare: Monica
Langwe. 2-dagars kurs: Lör 6 - sön 7 oktober, kl 10-16, (1800:- materialkostnad tillkommer).

JAZZ OCH SOPPA
Någon sjunger ev. en sång, läser en dikt eller berättar om livet till varma toner från våra jazzbandvänner. Alla
välkomna. Tors 18 okt, kl 18-20. (150:-, soppa ingår).

SKAPA MED HANDGJORT PAPPER*
Upptäck papprets konstnärliga möjligheter både två- och tredimensionellt. Måla, tryck, laminera, brodera fritt på och
med papper. Fibrer vi jobbar med är bomull, lin, kozo och tall. Kursledare: Owe Björklund.
Helgkurs: Lör 20 – sön 21 oktober, kl 10-16. För både nybörjare och erfarna. (1800:- inkl material).

HÖSTLOVSAKTIVITET
Med vit och färgad pappersmassa, får du skapa ditt eget pappersark. Det är drop-in som gäller: Tis 30 och ons 31
oktober, kl 10-13, från 5 år och uppåt. Har du någon vuxen med dig, får de också prova. (90 kr/dag, material ingår).

NOVEMBER
FÖRELÄSNING – Hur funkar det?
Nästa i ”Hur Funkar Det?” serien handlar om Cellulosafibrer och papperskemikalier i industriell tillämpning. Vad går att
överföra till handpapperstillverkning? Föreläsare: Ebbe Lyrmalm, Principal Specialist hos Kemira Kemi AB.
#
Tors 15 november, kl 18-20. Inträde 50 kr för icke-medlemmar. Medlemmar gratis , fika ingår.

MEDLEMSKVÄLL – Julklappstema
Origamiaskar, presentkassar, papper med personlig prägel, kort med kalligrafisk hälsning, med mera.
Tors 22 november, kl 18-20. Öppen för alla medlemmar. (50 kr, fika ingår). Anmäl gärna via e-post.

DECEMBER

JUL I KVARNBYN

Butiken är öppen under julmarknaden i Kvarnbyn, och säljer julklappar, dekorationer, presentförpackningar mm.
Lör 1 – sön 2 december, kl. 11-17.

*Anmälan: 25 % av kursavgiften inbetalas på PG 67 07 23-6 senast 10 dagar före kursstart. Utförlig
kursbeskrivning finns på vår hemsida och facebooksida.

Kvarnbyns Handpappersbruk. Norra Forsåkersgatan 4, 431 63 Mölndals Kvarnby
www.kvarnbynshandpapper.org, facebook.com/kvarnbynshandpapper, instagram.com/kvarnbynshandpapper

