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En uge med fordybelse i planternes 
verden af former og farver og en tryk-
teknik, som er det rene trylleri.



Pris: 4.750 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 
5.250 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside: 
www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Laura Barüel. Uddannet beklædningsdesigner fra Kunstakademiets Designskole. 
Siden sin afgang har Laura arbejdet med flere udstillingsprojekter i både ind- og 
udland. Desuden har hun arbejdet som underviser på Det Kongelige Danske Kunst-
akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Margreteskolen 
og Textilskolen i Holte. Se mere på www.baruel.com.

Tilmelding

Kursusvært

Medvirkende

Materialeudgifter

• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.
• Claydies: Tine Broksø og Karen Kjældgaard-Larsen, eksperimenterende, utradi-

tionel keramikerduo med original, kunstnerisk og kommenterende tilgang  til og bud 
på klassiske brugsgenstande.

Der er en materialeudgift på 300 kr. til farver og materialer til fælles indføring i teknikken. 
Derudover skal du regne med en udgift til materialer til dine egne selvstændige tryk. 
Denne udgift vil afhænge meget af, hvor mange tryk du vil lave. Der vil være mulighed 
for at købe to typer tekstil på kurset. Det ene egner sig til at producere billeder, og det 
andet egner sig til puder, duge og møbeltekstil. I god tid inden kurset vil du få tilsendt 
information om andre typer tekstiler, til andre formål, som kan medbringes på kurset.

På dette kursus lærer du at lave smukke mønstre af planter på tekstiler. Vi arbejder 
med bafixanfarver og transferaftryk. Teknikken, du lærer, udmærker sig ved bl.a. at 
kunne lave ultra præcise aftryk af de elementer, som trykkes. Planternes form og struktur 
træder meget tydeligt frem, og hver enkelt lille variation i form og struktur bliver udtrykt.
   Vi vil have fokus på plantearter og de visuelle temaer og variationer, der viser sig inden 
for arterne. Ikke to blade på det samme træ er ens. Ligeledes er bladene på to træer af 
den samme art forskellige osv. Og netop denne mangfoldighed kan udtrykkes meget fint 
med den teknik, vi benytter på kurset. Vi arbejder således i spændingsfeltet mellem på 
den ene side de overordnede, typiske mønstre og på den anden side det, som Darwin 
kaldte ”Endless Forms most Beautiful Ö” i Arternes oprindelse fra1859.  
   Du kan arbejde med tekstile metervarer til puder, tøj, duge eller med motiver til billeder 
og andet. For at man kan lave denne type tryk, er det nødvendigt, at materialerne mini-
mum indeholder 50% syntetisk materiale. Hvis man vil lave mønstre, som ønskes brugt 
på rene naturmaterialer, kan mønstrene scannes ind på kurset, og der instrueres om, 
hvordan man kan få printet på naturmaterialer.
   Glæd dig til en uge med fordybelse i planternes verden af former og farver og en tryk-
teknik, som er det rene trylleri.

Kurset henvender sig til både begyndere og øvede. Det kræver ingen erfaring med 
keramik for at deltage på kurset.

Kursusprogram



Søndag den 17. november
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering 
og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst  
v/ Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens forløb 
i værkstedet v/ Laura Barüel.

Mandag den 18. november 
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til 
dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på højskolen 
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Foredrag: ”Fra tanke til ting” 
v/ Claydies.

Tirsdag den 19. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til 
dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Sang- og fortælleaften 
v/ Mads Rykind-Eriksen

Onsdag den 20. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til 
dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-17.30: Vi tager bussen ud i det  
sydjyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted 
med vejledning.

Torsdag den 21. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til 
dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted 
med vejledning.

Fredag den 22. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til 
dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik  
v/ Laura Barüel. 
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag og festaften.
Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.
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Lørdag den 23. november
Kl. 9.00: Morgensang. 
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der 
morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12,
aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Værkstedsugen 2019 på Rødding Højskole 
har aktiviteter på 6 værksteder:
•   Skaftevævning. Magiske garner på nye  
      måder.
•   Broderi. Fladstingsfornemmelser.
•   Keramik. Model og støbeform.
•   Botanisk plantetryk. Tema og variation.
•   Strik. Strik uden grænser.
•   Hækletøj. Hækling til beklædning.

Morgensang, foredrag og udflugter er 
fælles for de seks hold.

Inspirerende undervisningslokaler
I 2013 blev skolens gamle stald og lade bygget 
om for 20 millioner kroner, så bygningerne 
i dag fremstår med nogle af Danmarks mest 
moderne kreative værksteder, indrettet i et 
spændende, arkitektonisk miljø. Året efter blev 
Solgården, hvor forskellige tekstilværksteder 
holder til, renoveret: vævning, tekstiltryk, filt-
ning, strik, syning og farvning udfolder sig her. 
Rødding Højskole er stolt over at byde dig vel-
kommen i spændende bygninger med kreative 
værksteder, hvor vi ved, du tænker: ”Her vil jeg 
gerne være.” 
 
Værkstedsugen 2019 summer af aktivitet de 
forskellige værksteder. Selv om du kun kan del-
tage på et hold, vil du opleve det som en ekstra 
inspiration, at se de andre værksteder udfolde 
sig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en 
kreativ højskoleuge!
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