blomsterdag på skals
25.02.18, kl. 10.00 – 18.00
Denne søndag, holder vi åbent hus. Her får du mulighed
for at følge Kredsmesterskabet i blomsterbinding i
Midtjysk afdeling. Udover at følge konkurrencen tæt
fra sidelinjen vil skolen tilbyde forskellige workshops,
hvor du kan arbejde med ”blomster” inden for broderi,
syning, strikning, vævning…
Der vil være mulighed for at købe fine buketter og
lettere forplejning i løbet af dagen.
Entré 20 kr. Pris for workshops 50 kr. – billetter bestilles
på mette@skals.nu eller købes ved indgangen.

22.03.18, kl. 17.00

foredrag for alle interesserede

M.E.S.H. har under navnet “Daughters of Style” gjort
sig bemærket på den internationale modescene som
en del af den eksperimenterende modes avantgarde.
Hun opnåede hurtigt international anerkendelse for sine
unikke håndlavede accessories. Hun har designet alt
fra “fashion” til “fine jewellery” for kunder som Levis,
Kopenhagen Fur og Georg Jensen. Udvalgte eksemplarer af hendes tøj og smykker er repræsenteret i Designmuseum Danmarks permanente udstilling. I 2000
modtog M.E.S.H “Den Gyldne Pelsnål”. Gennem det
seneste årti har M.E.S.H. designet ikke blot accessories
og dekoration til kroppen, men senest i eget navn, også
store og små udsmykninger til rum og interiører. Hun har
overført sine raffinerede klippeteknikker til alle afskygninger af papir i sine “papir couture” ruminstallationer.

Temaet er ”blomster”. Vi har inviteret tre forskellige
foredragsholdere til at fortælle om emnet. Efter hvert
foredrag byder vi på et glas vin.
I februar åbner vi dørene, så alle kan følge kredsmesterskabet i blomsterbinding og samtidig deltage i forskellige workshops med blomster – vævede, broderede,
syede, strikkede blomster…
I forbindelse med en ny indretning af vores bibliotek
støttet af Statens Kunstfond, vil møbelarkitekten Chris
Halstrøm, fortælle om hele forløbet.

Se mere på www.skals.nu ultimo 2017

marianne eriksen scott-hansen

Entré: 100 kr. Grupperabat, 5 billetter 400 kr.
Studerende: 50 kr. Grupperabat, 5 billetter 200 kr.
Medlemmer af elevforeningen og skolekredsen:
Gratis adgang
Tilmelding: på hjemmesiden skals.nu under ”foredrag”
eller på telefon 86694064

Mette Holm
Chris L Halstrøm
Effi Pingel
Marianne E Scott-Hansen

foredrag 17-18

det blomstrer…
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højskolen
design og
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mette holm

19.09.17, kl. 19.00
Mette Holm, den japanske forfatter Haruki
Murakamis danske oversætter, vil denne aften
fortælle om blomsternes betydning i Japan.
I Japan har man 72 årstider
Og hver eneste årstid har sit særpræg og sin
blomst. Faktisk er det meget sigende, at det
japanske ord for fyrværkeri er blomsterild - for æstetisk set mødes man af et rent
blomster-fyrværkeri i Japan. Hør mere om alle
de steder, man møder blomsterne, og ikke
mindst om de mange betydninger, de har for
en japaner.

Se dato og tidspunkt på
www.skals.nu
I forbindelse med Statens Kunstfonds bevilling til indretningen
af skolens bibliotek vil skolen i
slutningen af 2017 starten af 2018
invitere til et åbent hus arrangement, hvor møbeldesigner Chris
Liljenberg Halstrøm vil fortælle
om projektet. TV m/v følger hele
forløbet. Når projektet står færdigt
bliver arrangementet annonceret
på www.skals.nu.
Møbeldesigner Chris Halstrøm
www.chrisliljenberghalstrom.com

Chris Liljenberg Halstrøm

08.01.18, kl. 19.00
I mit oplæg fortæller jeg om, hvad det vil sige at være
fleuriste og hvad det betyder for mig at arbejde med et
fag som nærmest er uddødt i Danmark. Hvor finder jeg
min inspiration? Og hvad kræver det at kunne holde et
sådan håndværk i live?
Gennem billeder fortæller jeg min historie og jeg
præsenterer nogle af de opgaver, jeg har lavet gennem
tiden. Jeg vil b.la. komme ind på mit ophold i Paris,
hvor jeg arbejdede på et atelier, hvor vi b.la. lavede
accessories til modehuse som Galliano, Dior, Chanel og
Christian Louboutain.
Foruden dette vil jeg vise nogle af mine seneste
opgaver, som har udviklet sig en del fra kun at være
blomster lavet i silke. Ud over selve oplægget vil
jeg medbringe nogle forskellige typer værktøj samt
blomsterprøver i forskellige materialer.
Effi Pingel er bl.a. kendt fra ”Made in Denmark” på DR1

effi pingel

