KREATIV UGE

Højskolekursus med hørehensyn

KREATIV UGE MED HØREHENSYN
Nyder du også at sidde med håndarbejde i hænderne og mærke
den fordybelse og indre ro, det giver? Så kom til Castberggård
Højskole til november, hvor du får mulighed for at dyrke kreativiteten i hyggelige og hørevenlige omgivelser.
Nogle gange er det dog godt at lære en ny teknik at kende, beskæftige sig
med noget helt nyt og uvant. Det rykker ved noget, og det giver energi.
På dette kursus kan du vælge at fordybe dig i enten løbbinding eller patchwork. Begge dele henvender sig til både begyndere og øvede.
Udover mange kreative timer vil kurset også indeholde forskellige højskoleaktiviteter, hvor der vil være mulighed for at dele erfaringer.
NB! Castberggård er en højskole med hørehensyn. Der vil derfor blive
brugt både teleslynge, TSK og talegenkendelses-system.

Tid

Søndag den 20 - fredag
den 25. november 2022

Pris

3200 kr.

Sted

Castberggård Højskole
Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted

Tilmelding

Via vores hjemmeside:
www.cbg-hojskole.dk

Løbbinding v. Anne Birgitte Beyer

Løbbinding er en kurveteknik fra oldtiden. Et meget hyggeligt
håndarbejde, som kun kræver nål, saks, garn og snor.
Løbbinding er en tekstil pølseteknik til fremstilling af kurve, krukker,
tasker, (blyants-)beholdere m.m. Du bestemmer selv, om du starter med
en lille kurv eller, om du vil give dig i kast med en større kurv.
Materialerne er hør- og papirgarn; sisal- og jutegarn m.m.

Påregn materialeudgifter fra 80,00 kr.

Patchwork v. Karina Sloth Hansen

Det er igen blevet in at lave tæpper og lignende ud af stofrester
- ikke mindst på grund af det bæredygtige element.
Har du lyst til at fordybe dig i et spændende patchwork-projekt? Du vil
i løbet af ugen stifte bekendtskab med forskellige teknikker og anvendelsesmuligheder for disse.
Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at arbejde med. Det kan være alt
fra tasker til slumretæpper. Medbring dit eget stof eller køb på kurset.
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