PATCHWORK
03.11.19 – 09.11.19

PROGRAM
På kurset får du mulighed for at fordybe dig i emnet, samtidig med, at du sammen med
holdet får indblik i nye tendenser og brydninger inden for kunst og kultur. Derudover er
der en række andre fælles aktiviteter i forbindelse med de andre sideløbende kurser.
Fælles for alle 4 kurser
Du får mulighed for at motionere. Undgå stivhed i nakke og skuldre med kyndig
vejledning ved Lisa Østergaard.
Morgensamling ved Kristian la Cour samt højskolens øvrige lærere og elever.
Sangaften ledes af Kristian la Cour. Jørgen Printz Steinicke har fået til opgave at tale
om farvelære. Det er et emne, som tidligere kursister har nævnt som en god ide.
Vi skal på tur til Odense, hvor vi besøger Galleri Galschiøt. Vi ser Jens Galschiøts
værksted, og hører ham fortælle om et spændende liv. Han er en kendt og
provokerende kunstner, som arbejder som billedhugger oftest i bronze. Vi kan nyde
kaffe eller et glas rødvin, mens han fortæller.
En anden tur går til det stedlige Sønderskov Museum. Her er interessante
udstillinger, måske også med julen som emne. Derefter besøger vi
Julemandsmuseet, som nogen kender fra tv.
En aften hører vi designeren Liselotte Hornstrup tale over emnet ”Mit liv som
designer og vejen dertil”. Det er en fortælling om håndværk og beklædning, der er lavet
til at blive brugt i lang tid, som modstand til samfundets køb-og-smid-væk-kultur.
Hun sætter fokus på bæredygtigt design.
Ulla Henningsen fortæller om historie og kunst på Askov Højskole.
Dagsrytme: 08:00 Morgenmad – 08.45 Morgensamling – 12.15 Frokost
18.15 Aftensmad – Der serveres formiddags-, eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.
Søndag, d. 3. november
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
18:15 Middag i spisesalen.
19:00 Velkomst ved kursusleder, underviserne og forstander Rikke Holm.
Aftenkaffe - fællessang ved højskolelærer Kristian la Cour
20:00 Holdene mødes i værkstederne
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Rikke Holm

Ulla Henningsen

Jørgen P. Steinicke

Mandag, d. 4. november
09:15
13:15
14:30
19:30

Aktivitet i værkstederne
Farvelære v/ Jørgen Printz Steinicke
Værkstedsaktiviteter
Motion

Tirsdag, d. 5. november
09:15 Aktivitet i værkstederne
11:30 Evt. ud i naturen omkring Askov
13.15 Tur til Jens Galschiøts Galleri i Odense
19:30 Kunst og historie på Askov Højskole v/ Ulla Henningsen

Jens Galschiøtt

Sønderskov

Onsdag, d. 6. november
09:15 Aktivitet i værkstederne
14:00 Tur til Sønderskov Slot og Julemandsmuseet
17:00 Aktivitet i værkstederne
19.30 Sangaften ved Kristian la Cour

PROGRAM
Torsdag, d. 7. november
09:15 Fællesaktiviteter på tværs af holdene. Derefter værkstedsarbejde.
14:00 Aktivitet i værkstederne.

Patchwork af
Liselotte Hornstrup
Karina Sloth Hansen

Kristian la Cour

19:00 Foredrag med Liselotte Hornstrup: Mit liv som designer og vejen dertil.
Fredag, d. 8. november
09:15 Aktivitet i værkstederne
13:15 Aktivitet i værkstederne
17:00 Værkstederne udstiller ugens arbejder
18:15 Festmiddag
Lørdag, d 9. november
08.00 Morgenmad
09.00 Derefter afrejse
Kursets indhold
Rester og tasker.
Din resten pose rummer en skattekiste.
Du vil i løbet af ugen kunne arbejde med en masse tekniker som er specielt
velegnet til rester men som selvfølgelig også kan syes af andre stoffer.
Der vil blive undervist i forskellige skære og symaskine tekniker ligesom vi
også skal arbejde med de sidste nye trends.
Du har også mulighed For at kaste dig ud i at sy en lækker taske. Der vil
være flere forskellige modeller at vælge imellem.
Er du mere til strimler er der også forskellige forslag til tekniker for eksempel
kan du lege med interleaveteknikken eller andre sjove tekniker.
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Underviser – Karina Sloth Hansen

Karina Sloth Hansen
Karina Sloth Hansen har syet patchwork i 25 år, og har undervist i hele
landet de sidste 13 år. Karina er ”selvlært” men har taget en del kurser hos
mange forskellige undervisere/designere. Karina syr modeller og designer
både til blade og butikker. Karina repræsenterer både det traditionelle, og det
mere moderne indenfor patchwork.
Medbring
Materialer til eget forbrug. Symaskine, brugsanvisning, trykfødder,
forlængerbord og fodpedal. Almindeligt sy og tegnegrej, masser af stof og
tilbehør. Har du en lineal, du ikke kan huske hvordan man bruger, så ta den
med så finder vi ud af det. Der udsendes mere specifik materiale liste inden
kursus start. Spørgsmål til kurset rette til karinasloth@hotmail.com

Ret til ændringer forbeholdes.

FAKTA

PRAKTISK INFO

KURSUS

Patchwork

DATO

3.- 9. november 2019

STED

Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder. Mulighed for
enkelt-/dobbeltværelse
med eget bad/toilet mod
tillæg.

Du ventes til Askov Højskole søndag
d. 3. november mellem kl. 15-17.
Alle intercitytog standser i Vejen,
hvorfra der er 3 km til højskolen.
Der er mulighed for at blive hentet på
stationen kl. 15:00 – se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til:
PM Taxi tlf. 75 36 23 25

ANTAL

Max.

PROGRAM

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk

UNDERVISER
KURSUSLEDER

Karina Sloth Hansen
Ulla Henningsen

Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 4.950
(enkeltværelse med håndvask).
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 500. (Kryds af på tilmeldingen.
Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver
opfyldt).
Når der fra Askov Højskole foreligger
bekræftende svar på tilmeldingen,
opkræves samtidig et indmeldelsesgebyr på 500 kr., der fratrækkes den
endelige kursuspris.
(Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør de 500 kr.)
Ved afmelding mindre end 3 uger før
kursusstart, sker der ikke
tilbagebetaling. Hvis du ikke er dækket
ved afbestilling gennem dit
forsikringsselskab eller lignende, kan vi
tilbyde en afbestillingsforsikring
gennem Europæiske Rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen koster 6 % af
opholdets pris og skal bestilles
sammen med opholdet.
Kurset slutter lørdag den 9. november
efter morgenmad (kl. 08.00 – 09.00).
Afgang med taxi/bus kl. 09.20
fra højskolen til Vejen Station.

TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk)
KURSUS
DATO
NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 4.950,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:00
DATO

UNDERSKRIFT

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk

