VELKOMMEN til STH-KURS
22-24 oktober 2021.
med BÆREKRAFTIGE MATERIALER og TEKNIKKER

Det er viktig at gamle håndverksteknikker videreføres.
Vi har satt opp 3 kurs i forskjellige teknikker som passer for både for kvinner og menn.
Det blir to interessante Dialoger/foredrag.
Mål med kurset, er å lære seg teknikken godt nok til at man klarer å jobbe videre og å lære bort til andre.
Tre er et holdbart materiale som i generasjoner er brukt til oppbevaring av mat, og en skjærefjel av tre er
sunnere og mer bærekraftig enn en av plast. Benytt sjansen å bli med på en mer bærekraftig bølge hvor vi
også kan formidle denne kunnskapen til yngre generasjoner.

Vi skal være på OPPDAL TURISTHOTELL

Hotellet ligger ved Oppdal togstasjon, og kun et steinkast fra Oppdal sentrum.
Oppdal Turisthotell er et tradisjonsrikt fjellhotell som ble åpnet for gjester i 1924. Praktbygget imponerte med sin
unike standard, og er hele Oppdals storstue.
Her sitter utallige historier i veggene og hotellet har en spesiell plass i hjertet til alle oppdalinger.

Det er satt av tid til egen disposisjon slik at
en kan ha sosialt samvær med andre deltakere eller egentid og avslapning.
Vi har dyktige kurslærere som kan sitt fag.

BLOKKTRYKK PÅ STOFF OG SKINN.
Kurs 1
Vi får et historisk innblikk i blokktrykk, bruken og hvordan forme
dekor/mønster på tekstiler og skinn.
Kurslærer tar med matrialpakke og en del produkter som
eksempler.
Det er mulig å ta med eget skinn til å trykke på eller kjøpe av
kursholder.
Kurslærer: Gunn Elin Folland, fra Holum Gård i Meldal.
Materialpakke kr. 500,-

TRESKJÆRING OG DEKOR PÅ TRE.
Kurs 2
Små skjeier med forskjellige dekortyper.
Er du mer erfaren fra før og det er noen som ønsker mer
avanserte oppgaver, så kan Bård tilrettelegge for det.
Kurslærer tar med matrialpakke. Ta med spikkekniv hvis du har.
Kurslærer: Bård Bjørndalseter.
Litt om Bård: Han er 8 generasjon treskjærer i familien. Han er en av de
3 medlemmene I den nasjonale prøvenemda for treskjærerfaget.
Sakkyndig i møbelsnekkerfaget.

Materialpakke kr. 500,-

KNIVMAKING.
Kurs 3
På knivkurset får vi lære om materiell og former på kniv og slire.
Kurslærer tar med matrialpakke til kniv og slire.
Ta med spikkekniv hvis du har.
Kurslærer: Reidar Hernes, fra Knivgruppa til Ørland/Bjugn husflidslag.
Materialpakke kr. 600,Alle kurslærere lager materialpakker til kurset og skal betales til kurslærer.
BINDENDE PÅMELDING, MED FRIST 6. oktober 2021
Se eget påmeldingsskjema for priser etc.
Kurset kommer i stand så fremt det er nok påmeldte.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
VELKOMMEN
Hilsen
styret i Sør Trøndelag Husflidslag

