VÆRKSTEDSUGE

Værkstedsugen byder i sommeren 2019 på maleri, smykkeværksted,
raku-keramik, læderværksted, træværksted, pileflet og skriveværksted.
Udenfor værkstederne mødes vi til morgensamlinger, foredrag, sangtimer og meget mere. Der vil med andre ord være mennesker med mange
forskellige interesser og masser af højskoleliv omkring dig hele ugen.
SKRIVEVÆRKSTED - ERINDRINGER
Erindringerne er det stof vores egen historie er gjort af. Og de fleste vil gerne
bevare deres minder for eftertiden. Og så er det oplagt at skrive dem ned –
enten som klassiske erindringer eller i transformeret form som noveller, digte og
romaner. Men hvordan kommer man i gang, hvordan får man den rigtige form
og hvordan får man skrevet dufte, lyde, personer og begivenheder ned på papir,
sådan som det engang var? Vores timer sammen i løbet af denne uge kommer til
at bestå af en række skriveøvelser med fokus på praktisk håndværk og kreativ
skrivning. Det betyder ikke noget, om du er vant til at skrive meget eller lidt.
V/ Charlotte Heiden (www.uldum-hojskole.dk/charlotte-heiden)
SØLVVÆRKSTED
Skab personlige og unikke smykker. Du vil blive præsenteret for forskellige
guldsmedeteknikker som savning, lodning, støbning, prægning mm. Vi vil
hovedsaligt arbejde i sølv, men du er velkommen til selv at medbringe eget guld,
gamle smykker, og evt. små sjove dimser og dutter og hverdagsmaterialer, der
kunne være sjove at tage med eller at tage udgangspunkt i designet af dine nye
personlige smykker. Kurset er for dig, der aldrig har prøvet at arbejde med ædelmetal før, men også for dig som gerne vil dygtiggøre dig med ædelmetallet.
V/Lene Hald (www.lenehald.dk)
AKRYLMALERI
Akrylmaleri kan være så mange forskellige ting, fra stramt formelt maleri til
fabulerende og fortællende. Der er mange muligheder og det er skønt at fordybe
sig i farver, former, teksturer, stemninger og motiver - hvad enten man har malet
i årevis eller aldrig før. I løbet af ugen arbejder hver enkelt selvstændigt og
vejledes individuelt og efter behov. Ambitionen er at alle flytter sig rent fagligt
og prøver noget nyt.
V/ Anne Charlotte Tiedemann (www.actonart.dk)
LÆDERVÆRKSTED
Vi skal arbejde med kernelæderet. Kurset er for dig, der aldrig har prøvet at arbejde med læder, men også for dig som gerne vil bygge videre på det, du allerede
kan med læder.
Du vil blive introduceret for de grundliggende teknikke f.eks. indfarvning,
syteknikker og finish. Hvordan man ved hjælp af et gammelt håndværk, kan skabe nutidige, unikke og personlig produkter. Lær at lave et smart bælte, en taske,

8. juli til 14. juli

cover til din computer – eller
måske noget helt andet.
Alt syarbejde foregår i hånden.
Der vil være udgifter til materialer.
RAKU KERAMIK
Raku er betegnelsen for en speciel måde at brænde keramik på. På kurset
arbejder vi med stentøjsler og du får mulighed for at eksperimentere og prøve
kræfter med at forme mindre ting, fx skåle, smykker og finurlige figurer. Du vil
blive præsenteret for forskellige formgivningsteknikker. Vi kan følge med i store
dele af processen, og resultaterne er oftest overraskende med unikke glasurer
og en helt særlig stoflighed.
V/ Nina le Fevre (www.uldum-hojskole.dk/nina-le-fevre)
TRÆVÆRKSTED
Vi skal arbejde med træ - udforske teknikker og materialer, fordybe os i forskellige opgaver og egne projekter. Vi laver små brugsgenstande, skulpturer og
mindre møbler. Vi arbejder også med re-design af egne møbler hjemmefra eller
møbler fra nærliggende genbrugsstationer, som vi giver et nyt udtryk. Materiale
kan købes på højskolen. Medbring gerne gode ideer eller materiale hjemmefra.
PILEFLET
Vi skal lave kurve, fuglefoderhuse, bakker og mange andre ting. Du vil komme
til at lære flere forskellige teknikker og prøve forskellige modeller af. Er du
nybegynder, starter vi med noget der er overkommeligt, har du flettet før, har
jeg nogle lidt større udfordringer med. Du vil komme hjem med flere forskellige
ting i pil, som du vil glædes over mange år frem. Medbring en beskærersaks.
Materialebetaling 450,V/ Jane Enemark (www.birkelevnaturkunst.dk)

Priser
Dobbeltværelse med toilet og bad 		
Enkeltværelse med toilet og bad		
Enkeltværelse med toilet og bad på gangen
Teltplads		
Studerende under 30 år kan få 700 kr. i rabat
mod fremvisning af studiekort.

4.000 kr.
4.500 kr.
4.000 kr.
3.350 kr.

Sommerkurser på ULDUM HØJSKOLE
ALL INCLUSIVE

Det er ikke forbeholdt
charterturisterne at få all
inclusive på deres sommerferie. På Uldum Højskole
skal du hverken bekymre dig
om madlavning, opvask eller
rengøring.

SVØMMETILBUD

Før morgenmaden og sidst
på eftermiddagen kan man på
alle vores korte kurser benytte
højskolens svømmehal.

ENKELTVÆRELSE

DOBBELTVÆRELSE

TILMELDING
Online på www.uldum-hojskole.dk eller kontakt os og bestil en tilmeldingsblanket

Andre sommerkurser
Folkeligt musikkursus		
Værkstedsuge				
Rytmisk musikkursus		
Familiekursus				
Østjyske landskaber		
Hærvejen					
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22. juli til 28. juli
		
5. august til 11. august
			 12. august til 18. august
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