Håndgjort papir- og bogkursus

Beskrivelse
ULF i Aarhus byder indenfor til en inspirerende dag i papirets og bøgernes tegn, hvor papirkunstner Gitte
Lægård om formiddagen præsenterer dig for, hvordan du skaber dit eget håndgjorte papir med blomster, ukrudt,
farver, ord og mønstre i.
Håndgjort papir er en bæredygtig proces, idet vi kun bruger genbrugte- og overskudsmaterialer til at producere
papiret med.

Hands on
Om eftermiddagen viser Gitte dig tre håndsyede bogteknikker, hvori vi gør brug af diverse papirkvaliteter; både
håndgjort papir, gammelt tapet, kalkerpapir og diverse restmaterialer.
Hele dagen skal vi have hænderne helt ned i materialerne og have fokus på den kunstneriske proces.
Med Gittes mangeårige erfaring i at arbejde med håndgjort papir og håndsyede bøger, præsenterer hun dig på
kurset for inspirerende måder, hvorpå du kan gøre viderebrug af det i klasselokalet.
Gitte er uddannet tekstildesigner fra Designskolen i Kolding og har mange års erfaring i at formidle arbejdet med
kreative processer til både børn og voksne på kulturskoler, folkeskoler og i selvstændigt regi.
Forplejning
Frokost samt kaffe, te og kage er inkluderet i kurset
Kontakt

Malene L. Thomassen
malyt@aarhus.dk
41856671

Sted
ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Indgang E
Hvis døren er låst: gå til indgang F og ring på dørtelefonen 'Børnekulturhuset'
Det er ikke muligt at parkere i gården. Vi henviser til parkeringspladsen ved Scandinavian Centre.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.11.2022
Dato
Torsdag, 17 november, 2022 - 09:00
Gratis

Praktisk information
Målgruppe
Grundskole
- Indskoling
- Mellemtrin
- Udskoling
Kurset er relevant for lærere, der underviser i fagene
Biologi
Dansk
Håndværk og design
Natur/teknologi
Emneområde
Kunst, arkitektur og design
Antal
25
Periode
17.11.2022
Varighed
Kl. 9.00-15.00
Dette forløb er gratis
Ved udeblivelse eller afbud senere end 7 dage før afvikling, opkræves skolen 500 kr.

Kontakt udbyder
ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Tlf. 41 85 66 67

