2017-04-11

I SAMARBETE MED

Kurstitel:

PAPPER OCH STYGN - ett kreativt möte
mellan bokbinderi och slöjd.
Tisdag – fredag, 26-29 september, Kl 10.00 – 16.00

När:

Kvarnbyns Handpappersbruk, Stenladan
Var:

Norra Forsåkersgatan 4, 431 63 Mölndals Kvarnby.

Kostnad:

Fyra dagar 2 800:- kronor. Materialkostnad tillkommer (500 kr)
Min 10, max 13 deltagare för kursens genomförande.

Kursinnehåll: Många ville gå kursen förra året så nu kör vi en repris. Under denna
kurs arbetar vi med den nyutkomna boken "Papper och stygn" som
utgångspunkt då vi tillverkar praktiska saker vi kan använda. Vi
börjar med att ta fram tvåarkshäfningar för att sedan gå vidare med
kuvertböcker, album, böcker och kort utan lim, klister eller tejp. Vi
avslutar med tre olika häftmetoder samt en fin liten kassett.
Allt material till kursen är förskuret för att ge deltagarna möjlighet att
kunna koncentrera sig på sitt eget skapande. Undervisningen går ut
på att, förutom att göra vackra saker, bygga en plattform som ger de
studerande en metod att sedan kunna arbeta vidare med sitt eget
skapande. Inga förkunskaper behövs. Välkommen till en extrem
kreativ vecka!

Kursledare:

Monica Langwe är utbildad konstnär och bokbindare. Hon samlar på
kreativa tekniker och har studerat arkiv i Sverige och utomlands. Läs
mer om Monica i tidskriften Hemslöjd 4/2013 och 6/2007 eller besök
hemsidan www.langwe.se.

Tag med:

Tag med dig: A3 skärmatta, 8 vykortsstorlek bilder, stiftpenna
blyerts, suddgummi, anteckningsmaterial, kamera om du vill
dokumentera, inneskor, bra glasögon! Alla verktyg finns att låna men
ni som har kan ta med: Falsben, stållinjal, syl, kniv, nål.

Övrigt:

Anmälan: 25 % av kursavgiften betalas in på PG 67 07 23-6 senast
10 dagar före kursstart. Avgiften tillgodoräknas senare kurstillfälle
vid ev avhopp. Märk talongen med kurstitel och tid, ditt namn
adress/e-postadress tel. nr. Vid ev frågor kontakta Kvarnbyns
Handpappersbruk via epost, eller kursledaren.
Kursvärd: Från Handpappersbruket
Kursintyg och deltagarlista lämnas på begäran.
Org nr 852 000-8338

Tel/Fax +46 031-27 76 37

Plusgiro 67 07 23-6

KVARNBYNS HANDPAPPERSBRUK
Norra Forsåkersgatan 4, 431 63 Mölndal
e-post info@kvarnbynshandpapper.org
hemsida www.kvarnbynshandpapper.org
facebook: facebook.com/kvarnbynshandpapper
instagram: instagram.com.com/kvarnbynshandpapper

