Workshop med tekstiltryk

Nr. 17-02

Workshoppen vil eksperimentere med forskellige materialer - herunder stof og farve.
Der er ikke tale om tryk på t-shirts e.l. - men tryk, der kan arbejdes videre på til større eller mindre emner så som grydelapper, tekstilbilleder, syrammer som billeder, store eller små tæpper o.l.
Vi bruger, hvad vi har i dagligdagen som tryk-materiale og får unikke udtryk ud af det. Det være
sig skabeloner, trykklodser af forskellig art, blade, blomster m.v.
Materiale stilles til rådighed – men finder du nogle spændende trykemner tager du dem endelig
med. Meningen er bl.a. at inspirerede og udvikle.
Såfremt der er interesse kan workshoppen fortsætte som kursusrække over 4 gange i løbet af den følgende
sæson.
Sted: Friskolen i Mejls – sløjdlokalet

Tid: d. 25. februar 2017 kl. 9.00 - 13.00

Instruktør: Anne Merete Nilausen
Pris: 150,00 kr. + materialer, som vil beløbe sig på ca. 50 kr.
Tilmelding senest d. 10. februar 2017 – mobil eller sms 2061 3042.

Lægelivet på kanten

nr. 17.04

Foredrag med Christian Bøving.
Læge Christian Bøving fortæller om sit arbejde som krigslæge i Afghanistan og Kosovo, hvordan
han med livet som indsats har levet på kanten i udsatte områder.
Christian Bøving har desuden været Dronningens kongelige livlæge på kongeskibet og orlogskaptajn i Søværnet og praktiserer nu almen medicin sammen med storesøster Charlotte i Varde.

Sted: Tinghøj Forsamlingshus - Dato: onsdag d. 8. marts 2017 kl. 20.00
Foredraget sker i forlængelse af Familie og Fritids generalforsamling, men er
åbent for alle interesserede.
Foredraget – incl. kaffe - er gratis for medlemmer af Familie og Fritid.
Pris for ikke-medlemmer 100 kr. incl. kaffe.
Såfremt du melder dig i Familie og Fritid senest d. 8. marts 2017 er foredraget og
kaffe gratis.

Billedsyning i chiffon

Nr. 17-05

Spændende billedkursus, hvor alle kan være med – også selvom du ikke er meget vant til at sy.
Billederne bygges op lag på lag af bl.a. chiffon, tyl, silke, tråd, m. m.
Der bruges mange gennemsigtige stoffer, hvor farverne lader sig blande og ændre, når de lægges
ovenpå hinanden.
Materialerne sammensat på denne måde giver en spændende effekt.
Du medbringer selv almindelig sytråd i forskellige farver. Herudover medbringer du nåle, saks m.v.
Instruktør medbringer alle materialer i øvrigt, hvorfor du har mulighed for at købe disse på kurset.
(husk frokost og kaffe)
Sted: Friskolen i Mejls

Tid: d. 11. marts 2017 kl. 9.00 - 15.00

Instruktør: Ida Christensen
Pris: 175,00 kr. + materialer, som vil beløbe sig på ca. 50 kr.
Tilmelding senest d. 20. februar 2017 – mobil eller sms 2061 3042.

