HELGA JÓNA
Vi tilbyder dagunder
visning i håndstrik. Her har du mulighed for at komme og få hjælp til dit strikketøj. Du kan
få hjælp til både teknikker, opskrifter
og design.
Hver dag starter med et lille indlæg
om f.eks. en teknik, derefter arbejder
deltagerne på individuelle strikke
projekter. Der er undervisning ca. en
gang om måneden. Kontakt skolen
for nærmere oplysninger.

BRODERI
BJÖRK OTTÓSDÓTTIR
AMY LYNGAA
JYTTE KUDAHL
HELGA JÓNA
METTE DANIELSEN
Vi tilbyder dag- og aftenundervisning
i broderi. Du kan få hjælp til at finde
og overføre motiver, vælge farver og
lære alverdens broderiteknikker. Der
er undervisning ca. en gang om måneden. Kontakt skolen for nærmere
oplysninger.

EMNEDAGE
HVER UNDERVISNINGSDAG HAR ET EMNE. DER ARBEJDES SELVSTÆDIGT
MED EMNET EFTER EN KORT INTRODUKTION. UNDERVISNINGEN ER FOR
BÅDE NYBEGYNDERE OG ØVEDE.
UNDERVISNING KL. 9-16.
PRIS 550 KR.
INKL. KAFFE OG FROKOST
UNDERVISNING KL. 9-18. (LÆDER, BRODERI/STOFTRYK)
PRIS 750 KR.
INKL. KAFFE OG FROKOST
VED FRAMELDING BEREGNES ET ADMINISTRATIONSGEBYR PÅ 200 KR.
FRAMELDES DER SENERE END 3 UGER FØR KURSUSDAGEN, ER DU IKKE
BERETTIGET TIL REFUSION.

SK A

VI TILBYDER UNDERVISNING I BRODERI 4 GANGE PR HALVE ÅR, KL.
9-14.45, PRIS 1.300 KR. OG SYNING 5 GANGE PR HALVE ÅR, KL. 9-14.30,
PRIS 1.600 KR. UDEN FORPLEJNING. TILMELDING DORTHE@SKALS.NU.

SYNING

BRODERI

HANNE HOLZMANN
HOLD 1
08.2019
08.2019
09.2019
10.2019 (SØN)
11.2019

03.
31.
21.
27.
23.

HOLD 2
08.2019
09.2019
09.2019
11.2019
12.2019

10.
07.
28.
09.
14.

BJÖRK OTTÓSDÓTTIR

31.08.2019
14.09.2019

27.10.2019 (SØN)
07.12.2019
Se under dag/aftenhold broderi.

Sy beklædning efter eget valg og tilret
mønster, så du får en god pasform og
et flot resultat. Vi arbejder med generelle syteknikker og fif. Undervisningen er individuel og tager udgangspunkt i hver enkelt kursists niveau.

PLANTEFARVNING
G-ULD

15. APRIL 2020
EMNEDAG.
Én-dags-farvekursus
med G-uld, hvor der vil være fokus
på fremgangsmåderne og håndværket bag plantefarvning. Dagen er
en inspirationsdag, hvor man får en
smagsprøve på de mange muligheder, der findes indenfor plantefarvning
– kulturhistorien bag – hvilke metoder
er stadig anvendelige, og hvordan opnår man et godt og holdbart resultat.
En dag hvor fascinationen af naturens
kunnen og tidligere tiders håndværk
bliver bragt til live. www.g-uld.dk

LINE LERCHE

19. NOVEMBER 2019, TIL KL. 18.00
03. MARTS 2020, TIL KL. 18.00
EMNEDAG. Vi skal arbejde med
vegetabilsk garvet kernelæder - lyst
læder som uden tøven, og lynhurtigt,
udvikler sin lyse farve til mørkere og
mørkere nuancer.
Kernelæder er det perfekte mix af
tekstil og papir. Det er et materiale
man kan skære og klippe i, uden det
trevler. Det er meget slidstærkt og
så kan man folde, forme, lime, konstruere i det ligesom papir. Temaet er
hverdagsprodukter. Vi starter med en
forudbestemt opgave. Derefter fri leg.

SKALS
HØJSKOLE

TINE WESSEL

AMY LYNGAA

EMNEDAG. Broderede overflader
– her er det eks
peri
menterne med
teknik og materialer der er det væsentlige. I nogle tilfælde kan eksperimenterne ende som små spændende
broderier der er færdige i sig selv. I
andre tilfælde kan eksperimenterne give inspiration til en struktur på
en bluse, på et broderet portræt, en
tekstur eller en overflade som man
ikke umiddelbart kan tænke sig til. Vi
arbejder bla. med variationer i tråde,
retninger og mellemrum. Du syr en
”prøvesamling” med tekstile overflader du kan bruge til at skabe tekstur i
dine broderier.
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KONTAKT SKOLEN FOR TILMELDING PÅ DORTHE@SKALS.NU

LÆDER

1959

Å

E

HÅNDSTRIK

OL

VI TILBYDER DAG- OG AFTENUNDERVISNING 4 GANGE PR HALVE ÅR. BRODERI FRA KL. 9-15. PRIS 1.600 KR. STRIK FRA 9-16. PRIS 1.800 KR. INKL.
FORPLEJNING. AFTENHOLD BRODERI 5 GANGE KL. 18-22. PRIS 1.300 KR.
UDEN FORPLEJNING. KONTAKT DORTHE@SKALS.NU FOR TILMELDING.

LØRDAGS
KURSER

H

DAGHOLD
AFTENHOLD

HØJSK
LS
SIDEN

12. NOVEMBER 2019
31. MARTS 2020
EMNEDAG. Broderi med inspiration
fra insekternes verden. Store tykke,
små fine, elegante eller grimme insekter omsættes til broderi, så er de
pludselig sjove, fantasifulde, stribede
eller måske prikkede…

03. DECEMBER 2019, TIL KL. 18.00
28. APRIL 2020, TIL KL. 18.00
EMNEDAG. Stoftryk, rammelimstryk
og folietryk. En dag hvor vi gennemgår og afprøver flere trykmetoder.
Efterfølgende arbejdes der med muligheden for at brodere på trykkene.

22. OKTOBER 2019
25. FEBRUAR 2020
EMNEDAG. Broderi, for nybegyndere. En dag hvor vi arbejder med
grundlæggende broderi; tegning,
overføring, materialekendskab og udvælgelse af teknikker.

30. NOVEMBER 2019
29. FEBRUAR 2020
EMNEDAG. Reparation og dekoration for ”den miljøbevidste”. Medbring
tøj og tekstiler som kan repareres;
hullede striktrøjer og cowboybukser
bliver sjove og personlige med lapper
og stopninger som både er reparation
og dekoration i èt.

VÆVNING

VÆVNING

HORNARBEJDE

LOUISE LERCHE

BENEDICTE HARDER

ASTRID SKIBSTED

JOHANNES BENGTSSON

12. NOVEMBER 2019

28. NOVEMBER 2019

ÆSKER

EMNEDAG. ”Finurlige æsker”. Vi skal
arbejde med pap og papir, og med
tålmodighed samt millimeterperfektion udarbejde en æske helt fra bunden for derefter at beklæde den med
lækkert papir i alverdens farver og
mønstre – kun fantasien sætter grænser. Dagens æske er en forudbestemt
opgave, men du får fif og kendskab til
håndværket, så du kan fortsætte på
egen hånd derhjemme.

EMNEDAG. Kantafslutninger i vævede tæpper: Kurset omhandler a.) Forskellige former for flettede afslutninger, hvor trendtrådene enten flettes i
en fast kant på tværs af trendretningen, eller i adskilte fletninger, der løber
i trendens retning, samt b.) Forskellige
former for vævede afslutninger, der
enten væves som en forlængelse af
tæppet og afsluttes med oplægning,
eller på tværs af trenden, så trendens
tråde anvendes som islæt i den afsluttende kant. Har du et vævet tæppe,
hvor du er i tvivl om afslutningen, så
tag det med og vi kigger på det.

30. JANUAR 2020
EMNEDAG. Grundlæggende væveteori til skaftevæv: Kurset omhandler
konstruktion af bindingstegning, de
tre grundbindinger (lærred, kipper
og satin), samt et udvalg af afledte
bindinger. Derudover gennemgås

konstruktion af farveeffekt mønstre i
hhv. lærred og kipper. Ønsker du at
få hjælp til at bruge WeavePoint ved
konstruktion af bindingstegninger,
skal du selv medbringe en PC med
WeavePoint installeret, eller en downloaded demo-version.

12. MARTS 2020
EMNEDAG. Fri mønstring med dobbelt skel: Med metoden ”dobbelt skel”
kan vi boltre os i organiske linjer og fri
mønstring. Kurset omhandler teoretisk og praktisk gennemgang af metoden: ”Dobbelt skel”, samt væveteori til 3 udvalgte og meget forskellige
bindinger, der egner sig særligt godt
til dobbelt skel: Damask; Taqueté/
Samitum og Beiderwand. Teorien understøttes af vævede prøver.

20. NOVEMBER 2019
EMNEDAG. Farvekompositioner og
små æsker. I fællesskab skal vi løfte vores farvemod og udfordre vores vaner
om hvordan vi tænker på farver. Denne
workshop handler om viklede kompositioner i garn og farve og om hvordan
vi kan bruge dem som designredskab.
Dit arbejde vil kunne bruges i fremtidige tekstile projekter og væveprojekter
og nogle af dine viklinger bliver til små
fine æsker eller brocher.

FILT | ECOPRINT
CHARLOTTE BUCH

27. MARTS 2020
EMNEDAG. En dag med uld, silkefibre, blade og flotte print. Introduktion til filtning, og til nogle af de mange
muligheder vi har med ecoprint på filt.
Hvilke blade er egnede? Og hvordan
opbevares de? En dag hvor du kan
afprøve begge teknikker.

26. SEPTEMBER 2019
EMNEDAG. Horn af forskellige dyr
har været brugt til kreativt arbejde
siden oldtiden. Det er stadig et fascinerende materiale at arbejde med.
På denne kursusdag kan du prøve
kræfter med at lave en unik fingerring,
ørestikker/-clips eller knapper til den
hjemmestrikkede trøje.

STRIKNING
HELGA JÓNA:

19. NOVEMBER 2019
18. FEBRUAR 2020
EMNEDAG. Her kan du lære forskellige strikketeknikker, f.eks forskellige opslagninger, aflukninger, kanter,
knaphuller mm. Alt som kan gøre dit
strikketøj endnu finere.

60 ÅRS

JUBIL ÆUM
Torsdag d. 7. november 2019 fejrer vi skals højskoles 60 års jubilæum og højskolernes 175 års jubilæum.
Arrangementet starter kl. 15, hvor vi åbner dørene for alle, der har lyst til at fejre
dagen med os. Der vil være forskellige indslag i løbet af eftermiddagen bl.a. vil
vi forhåbentlig også indvie vores nye bibliotek, hvor vi vil udtrække vinderne af
konkurrencen ”støt biblioteket”. Arrangementet slutter med et let traktement.
Tilmelding til mette@skals.nu

FOR EDR AG

STRIKKEWEEKEND
D. 15.-17. NOVEMBER 2019
KONKURRENCE
”STØT BIBLIOTEKET”

Som noget nyt arrangerer vi en strikkeweekend, hvor du kan komme på en
hyggelig efterårsweekend med veninderne og masser af strikketøj. Vi sørger for
et spændende program, god mad og hyggeligt samvær.

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at forny vores bibliotek, kan du købe lodder
á 100 kr. og deltage i konkurrencen om de fineste præmier, som bl.a. lærerne
har doneret: ”noget vævet”, ”noget broderet”, ”noget til strik”, et ”en-dags-kursus”, noget fra Gaardsdals gemmer og unika gaver doneret af keramiker Helle
Bovbjerg og kunstnerne Nina Ferlov og Anne Bjørn.

17.00
Indkvartering
18.00
Spisning
19.30	Foredrag | hyggestrik

Beløbet kan betales med:
– MobilePay 491209 ”støt biblioteket”
– indsættes på skolens konto: Den Jyske Sparkasse
konto nr. 9261-2815642719 ”støt biblioteket” eller
– betales kontant på skolen.

VI TILBYDER TO SPÆNDENDE FOREDRAG HVOR DER VIL BLIVE FORTALT OM TO STORE DESIGNNAVNE – LE KLILNT OG BJØRN WIINBLAD.
ALLE ER MEGET VELKOMNE.
Entre: 100 kr. Grupperabat – 5 billetter 400 kr.
Studerende 50 kr. Grupperabat – 5 billetter 200 kr.
Gratis adgang for medlemmer af Skolekredsen og Elevforeningen.
Tilmelding på www.skals.nu under ”foredrag” eller på telefon 86 69 40 64.

LE KLINT – 75 ÅR

BJØRN WIINBLAD

KIM WECKSTRØM JENSEN ELLER SØREN ANDERSEN

HEIDI LAURA

20. FEBRUAR 2020

10. MARTS 2020

En fortælling om ”Le Klint”, som startede i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den
første plisserede lampeskærm blev foldet af arkitekt og civilingeniør P.V. Jensen-Klint til en petroleumslampe, som han ligeledes havde tegnet. Hele familien
Klint inklusive sønnerne Tage og Kaare Klint og en lang række venner syslede
herefter med at forfine skærmen. Tage Klint, som var en kreativ iværksætter,
valgte i 1943 at gøre Klint-familiens husflid og folderi til en egentlig forretning.
Han tilføjede de oprindelige Klint-skærme den unikke gribekrave. Den klassiske
Le Klint-foldeteknik, anvendes til stadighed på nye måder. Samtidig udfordres
former, fremstillingsmetoder og funktioner, så produktudviklingen sker i tråd
med den moderne teknologi.

Hvorfor slog Wiinblads sødmefulde dekorationer så stærkt igennem i Efterkrigstiden? Kan kunst og design have en psykologisk funktion? Efterkrigstidens
mennesker søgte indre ro og begyndte at gå mere op i deres hjem, og Wiinblad
er bare en ud af en lang række designere, som var med til at skabe en ny ”følsom” stil i hjemmene. Men hvordan er det nu med kunst? Er kunst stadig kunst,
hvis den altid er positiv, eller bliver den så til kitsch? Har det nuttede sin egen
plads i kunsten? Med masser af billeder går vi på opdagelse i Wiinblads helt
særlige univers og undersøger, hvad det egentlig gør ved os.

GENER ALFORSAMLING

SKALS HØJSKOLE
PÅ TUR

D. 21. APRIL 2020 for skolekredsens medlemmer
PROGRAM:
Kl. 18.00 Fællesspisning med skolens elever
Kl. 19.00 G
 eneralforsamling
efterfølgende fællessang v/Jesper Moesbøl

Jesper Moesbøl er tidligere højskoleforstander, musiker og embedsmand på højskoleområdet i både Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Jesper arbejder i disse år med en revision af Sanghåndbogen, som
er grundbogen til højskolesangbogen med artikler om alle højskolesangbogens 571 sange. Han har derfor et
særligt kendskab ti sangene og deres baggrund.

Har du lyst til at bakke op om skolen kan du søge om optagelse i skolekredsen.
Som medlem skal du være myndig og have tilknytning til skolen i kraft af, at du:
• Er tidligere elev på skolen
• Er ansat på skolen
• Har bopæl i Skals eller omegn
• Stammer fra Skals eller omegn eller
•	I øvrigt har tilknytning til skolen på en måde, der kan sidestilles med nogle af
ovenstående punkter.
Medlemskab giver ret til at afgive stemme på skolens generalforsamling. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen. Et medlemskab koster 60 kr. pr. år.
Send: navn, adresse, telefonnr. og e-mailadr. til marianne@skals.nu, hvis du
ønsker optagelse.

Heidi Laura er kulturjournalist ved Weekendavisen og skriver om design, mode
og materiel kultur. Hun har udgivet flere kulturhistoriske bøger, senest En bid af
paradis: Bjørn Wiinblad og hans tid.

SNAPSTINGET, HJULTORVET I VIBORG
D. 21. OG 22.06.19
ROSKILDE FESTIVAL, SETTLE N’SHARE
D. 29.06. – 07.07.19
KULTURMØDET MORS MED DR-K
D. 22.-24.08.19
FANØ STRIKKEFESTIVAL, FANØ HALLEN
D. 19.-22.09.19
UDSTILLING 2020 PÅ SKALS HØJSKOLE
D. 19.-20.06.20, KL. 10-17

PROGRAM:
FREDAG

LØRDAG

08.00 Morgenmad
08.30 Fællessang
09.00 Workshop
12.00
Spisning
13.00	Marked, hvor du kan købe
skønne ting til strik
14.30
Kaffe
14.45
Workshop
18.00
Spisning
19.30
Foredrag og hyggestrik

SØNDAG

08.00
08.30
09.00
12.00
13.00
14.30

Morgenmad
Fællessang
Workshop
Spisning
Foredrag
Afrejse

Se nærmere program på skals.nu

BØR N

FR A 9 Å R
BRODER I | SY NING
LOUISE LERCHE – BRODERI
HANNE HOLTZMANN – SYNING
Du kan fremstille de mest fantastiske ting
med nål og tråd – uanset om det er i hånden
eller på symaskinen. Måske du kunne tænke dig at være med på holdet? Fantasien
får frit løb og hyggen breder sig hurtigt, når
vi mødes 10 lørdage for skiftevis at sy og
brodere små spændende og overskuelige
projekter til eksempelvis værelset, dig selv
eller som julegaver til venner og familie. Hver
gang vi mødes, holder vi en lille pause, hvor
vi får brød og saft. Sæsonen slutter med, at
vi viser, hvad vi har syet og broderet på skolens store sommerudstilling i juni måned.
Undervisningen foregår på lørdage fra kl
9-13. Du behøver ikke at kunne sy og brodere på forhånd. Pris 1.600 kr. Tilmelding på
www.skals.nu under ”børn”.

DATOER:
24.

SYNING:
AUGUST 2019
BRODERI:

14. SEPTEMBER 2019
28. SEPTEMBER 2019
09. NOVEMBER 2019
SYNING:

30. NOVEMBER 2019
18. JANUAR 2020
BRODERI:

29. FEBRUAR 2020
28. MARTS 2020

SYNING:

25. APRIL 2020
16. MAJ 2020

SKALS - HØJSKOLEN FOR DESIGN OG HÅNDARBEJDE

LIGGER 12 KM NORD FOR VIBORG. VI TILBYDER FORSKELLIGE KURSER I
ALLE FORMER FOR HÅNDARBEJDE.
FAGENE KAN VÆRE: BRODERI, VÆVNING, SYNING OG MØNSTERKONSTRUKTION, HÅND- OG MASKINSTRIK, HÆKLING, KERAMIK OG ÆSKER…
KURSERNES VARIGHED ER FRA 1 DAG, 1 UGE TIL 5 MÅNEDER. DU HAR
OGSÅ MULIGHED FOR AT FORBEREDE DIG TIL DESIGNSKOLERNE.
SE MERE PÅ WWW.SKALS.NU
FØLG OS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK
skalshojskole
Skals - højskolen for design og håndarbejde

skals
højskolen
design og
håndarbejde
for
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