KUNST I KLEJTRUP
PROGRAM FOR EFTERÅR 2022
29. aug.
Vi maler med Alkohol ink. som er et alkoholbaseret blæk, ved at bruge sprit og luft får man flotte mønstre
frem på papiret, du kan lave smukke billeder eller kort. der er en materialepris 40,00 kr. Underviser Dorte
Fogh
12. Sep.
Broderi på papir, der broderes enkle motiver på kraftig karton. Det kan være blade, frugt, bogstaver, eller
grafiske motiver. Medbring gerne broderinål og saks, tråd og karton, materialeudgift efter forbrug
underviser susanne jensen
26.sep.
Blomster i Crepe papir, kom og lav flotte blomster og blade, i et fantastisk materiale, i et væld af farver. Du
vil lære grund principperne til at lave blomster helt fra bunden. Du skal selv medbringe saks lineal og evt.
en limpistol. materialepris 40,00 kr. underviser Dorte Fogh
10.okt.
Junk journal, Tina vil vis os, hvordan vi kan ændre skrald til skønne bøger, der kan bruges til alt fra
dagbøger, rejsebøger og opskriftsbøger, derudover kan teknikken bruges til at lave søde og sjove kort. der
vil være en udgift til materialer på 40,00 kr. medbring gerne selv gamle bøger, klistermærker, papir i
forskellige mønstre og farver, slikpapir, blonder, en brugt billet, o. lign. En saks, lim og lineal og blyanter /
tusser, underviser er Tina Roth
24.okt.
julepynt- mere herom senere
7. nov.
Ler, vi får kyndig vejledning af Birte, du kan lave alt fra figurer, skåle, fade til urtepotter. Medbring selv
skåle, som du kan forme oven på, kagerulle, et stykke stof, et stykke plastik og nogle plastikposer, samt
en kasse til at opbevare tingene i. Der er en materialeudgift på 60,00 kr. til ler, glasering samt brænding.
Underviser Birte Ambrosius
21.nov.
Ler- glasering
27.nov.
Udstilling i Centret. Som sædvanligt, har vi udstilling i Centret og derfor vil vi gerne, at alle bidrager på den
en eller anden måde, det kan være med ting til udstillingen. Så kik i gemmerne efter ting du har lavet. Der
er også mulighed for at sælge dine ting, hvis du har tid og lyst, vil det være dejligt, hvis du kan være på
udstillingen på dagen, Vi plejer at have en rigtig hyggelig dag med masser af besøgende.
5. dec.
Afslutning, vi hygger med Gløgg og æbleskiver

Håber du får lyst til at deltage. Hvis du ønsker at blive medlem, kan du ringe eller skrive til Dorte Fogh på
26 11 70 24, et medlemskab koster 125,00 pr. person eller 200,00 kr. pr husstand
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