Velkommen på Fagdag med tema

VEV
Sted: Høgtun på Olsborg
(Bardufoss/Høgtun vg. skole)

Tid: Lørdag 10. mars
kl 10-18
Plan for dagen
Kl 9.30

Registrering og en kaffetår ved ankomst

Kl 10

Velkommen og presentasjon
Håndlaget i Norge—tråd for tråd
Foredrag v/mester i håndveverfaget Charlotte Engstad
Hvordan står det til med Vevfaget? Vevopplæringa
Vev med barn v/ Husflidskonsulent Petra-Mari Linaker
Besøk på vevstua til Målselv Husflidslag
Demonstrasjon og mulighet for å prøve brikkevev
v/Anne Bruvold, grindvev v/Asle Tveitnes, enkel
vev for barn v/Petra-Mari Linaker og grenevev v/
Sonja Vangen.
Båndvev på grind—veveren forteller

Foredrag v/Asle Tveitnes
Drøfting —hvordan kan vi bidra til å løfte vevfaget?
Er det aktuelt å etablere nettverk vev?
kl 18

Avslutning

Arrangører: Husflidskonsulenten i Troms i samarbeid med

med støtte fra

FAGDAG med tema VEV
Praktiske opplysninger
Målgruppe for arrangementet
Rundt om i fylket er det mange vevstuer i regi av husflidslagene. Oversikten for alle fylkene
finner du her: http://www.husflid.no/lokallag/troms/vevstuer. På vevstuene blir det lagt ned et
stort arbeid av grupper og enkeltpersoner for å holde vev-aktiviteten i hevd.
Vi tilbyr her, i samarbeid med Målselv Husflidslag, en møteplass med tema vev med foredrag,
demonstrasjoner og andre innslag av noen av de ypperste fagpersonene i fylket!
Mange av veverne som er aktive på vevstuene i fylket har gått på den «gamle» Husflidsskolen i
Troms (Høgtun), og det er derfor spesielt hyggelig å ha fagdagene her og samtidig sette fokus på
hvordan faget har utviklet seg i skoleverket. Som kanskje mange av dere har registrert, flytter
skolen inn i nye lokaler på Rustahøgda i løpet av året, og det er fortsatt usikkert hva bygningene
på Høgtun blir å romme etter den tid.
Alle med interesse for vev, enten de er erfarne vevere eller nybegynnere, eller har interesse
for faget, er hjertelig velkommen!
Bespisning
Det blir satt fram pausemat, kaffe/te og enkel lunsj. (Det kan være lurt å ha med litt niste).

Deltakerpris
Deltakeravgift kr 150 betales ved frammøte.
Påmelding til Husflidskonsulenten troms@husflid.no tlf 48022627.
Påmeldingsfrist 4. mars. Påmeldinga er bindende.

